




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

ور  ، ت وزارت ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا تظام  ت  ه و ی  د یات  و 
تر م  ت   و  ی  ت یوو ی،  ن زما از  وده ا ند ور  عاو ا جاد ور ل  ی ا ی و ھما با سان سازی   آوردی ی

ت یرپوژه ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  رعاو ل  ان عا د ی،  گاه ی اص A ی، د ی، یی  ا کاران و شاور ندسان ا ما  پ
ت دیده ی بالغا   . ا

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

ن سال ی ا ون پس از  ار ھم ا ش  ورد پو ی را  یا ی عم ف  ار رد ت  دیده   از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  ، با
دی   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  فاده از با ا ری و ا کار فرود  با  تی رح رد ن  ل ا ا فھا   رح رد ن    و دو
ناد  ندرج  ا یات  ه  عم طرپوژهنا ل ی  ھادات ، ما را   کا ات و پ ماو اعالم  ودن آن یاری   . 

  
قدم                                          مدرضا 

ناوری  ش و                   عاون ژپو
ی ند عاو  ت  ررپ           و 

  
 
 
  



ی دردا   و 
ی ا ت دن  نیا ا ان ، کار د مام  مات  ندیاد و ز ان ارز ب  دت   سان و صا ن  ول ا ر    ن       ف دو ن رح رد ی  ا

ددوھا تالش   ت جا   ،ه ا و عاز آ ن  ان  ا ن  مام ا د، م  شان  ی  ند  ای ا ی  آرزو م   روزی و   سال   .دار
ان،  د ه از  ی و ن د باکار وه سان ، صا رم کار ضای  ن   ی  ان و ا ل  ا ل و     ن  ل ،دو ف   و ز ن    یرد ا

ف  تھات  رح رد قد و   شار  ی ویپ  ، و  دا ت  ق دیده و  ه  و د و  درکاران را،  راه ر ت ا ی د ما ون  روز ا
ت م   م  ند  . آرزو

ت  ت  ه    خ ری و  ی بار ه  ک سات و ا خازن ،  رات  ع ھای  ت  ف   رح رد ن  دو ی و  نا وه کار ش اول (کار ا    )و
یان ع مد غال ی  -ا ند ی و  ط  وا   عاون 

ی    ی ع ل –آ عد ھا و  ت  ن  دو وه –ر اداره    ر کار
ن آبادی  ی  یایا گ    و

مدی ل ملک ا   را
ی ان - ید  آ ی ا ی  م  ر پایا  مان ا ی رپوژه  –پ ا ی و  ند ور  ان–ر ا ی ا ی  ر پایا 

ی س ان - ن  ی ا ی  یو ر پایا  ا ان -د  ی ا ی  ر پایا 
ی    ان -ن  ی ا ی  د ر پایا  یامک  ان - ید  ی ا ی  ر پایا 

  
وطا   مد رضا ا

ل  رد د دا تا ی و ا ند ری  ذا ت   یا
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وزارت نفت

معاونت امور مھندسی

٣ فصل اول- شیر آالت

١٠ فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

١٨ فصل سوم- عملیات در مخزن 

٢۴ فصل چھارم-خطوط لوله رو زمینی 

۴٩ فصل پنجم- خطوط لوله زیر زمینی 

۵۶ فصل ششم- عملیات تکمیلی

۶۴ فصل ھفتم-کابل کشی برق، قدرت و کنترل

١١۶ فصل ھشتم-ارت و برقگیر

١١٨ فصل نھم-تجھیزات برق

١٣٣ فصل دھم-الکتروموتور

١٣٧ فصل يازدھم- ترانسفورماتور

١٣٩ فصل دوزادھم- سیستم حفاظت کاتدیک

١۴٢ فصل سیزدھم- تلمبه ھا

١۴۴ فصل چھاردھم- ژنراتورھا

١۴٩ فصل پانزدھم- باتری شارژر، یو پی اس و چاپر

١۵٢ فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز

١۵٣ فصل ھفدھم- تجھیزات کنترلی 

١۵۶ فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

١۶٣ فصل نوزدھم- تجھیزات آناالیزرھا

١۶٩ فصل بیستم-تجھیزات الکترونیک

١٧٠ فصل بیست و يكم -تجھیزات نیوماتیک

١٧١ فصل بیست و دوم- زنگ زدایی و رنگ آمیزی

١٨٣ فصل بیست و سوم- رسوب زدایی و تمیزکاری

١٨۵ فصل بیست و چھارم-عايقكاری, نوارپیچي و عايق حرارتي 

١٨٨ فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حریق

٢٠۶ فصل بیست و ششم-داربست فلزی

٢٠٧ فصل بیست و ھفتم -تاسیسات و تجھیزات اسکله 

٢١٢ فصل بیست و ھشتم- جرثقیل
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٢١٣ فصل بیست و نھم-گوی شناور

٢٢٠ فصل سی ام- فعالیت ھای دريايی

٢٢٣ فصل سی و يكم -کوره ھا

٢٢۴ فصل سی و دوم- حمل و بارگیری و باراندازی  

٢٢۶ فصل سی و سوم- تاسیسات آب شیرين كن 

٢٢٧ فصل سی و چھارم-ديگ ھای بخار 

٢٢٨ فصل سی و پنجم -فعالیت ھای عمومی 
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وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد  -١
. كله ھای بارگیری و تخلیه و پرداخت ھزینه اجرای آنھا استفاده می شوداین فھرست بھا برای برآورد ھزینه عملیات تعمیرات مخازن، تاسیسات و اس

، کلیات، مقدمه فصل ھا، شرح و بھای )دستورالعمل کاربرد( این دستورالعمل فھرست بھای تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسكله ھای بارگیری و تخلیه شامل
:واحد ردیف ھا و پیوست ھای فھرست بھا به شرح زیر می باشد

.دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه: ١پیوست 
.شرح اقالم ھزینه باالسری : ٢پیوست 
.ھزینه ھای منطقه ای: ٣پیوست 

.تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست بھا قیمت ندارد -٢
مراه با عالمت ردیف ھای این فھرست بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھ ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ١-٢

 اختصاصی د آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھایستاره در محل مربوط در فھرست بھا و مقادیر کار درج می شود و بھای واح
عارف استفاده می شود، در صورتی که پیش بینی در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیش گفته نباشد، از نرخ مت. صنعت نفت تعیین می گردد
شماره جدید ھمراه با عالمت ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با   پرداخت ردیف ھای ستاره دستورالعملی برای نحوه

.ود، مشابه ردیف ھای فھرست بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه می ش به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه می شود. اضافه می شود
.، محاسبه می شود١-٢ھستند نیز به شرح بند *  قیمت ردیف ھایی از این فھرست بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت ٢-٢

ھزینه اجرای کار +ی تھیه برآورد  نحوه -٣
، ضریب ھا و ھزینه ھای زیر، مطابق روش تعیین شده در ٢ن ردیف ھای موضوع بند ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف ھای این فھرست بھا و ھمچنی -١-٣

. اعمال خواھد شد٢-٣بند 
درصد براي كارھايي كه به صورت مناقصه ..................... درج شده است، به میزان ٣ ھزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راھنما در پیوست ١-١-٣       

.درصد براي كارھايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند...................و برابر 
)٢پیوست (درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ...............   ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر ٢-١-٣       
 ، شامل بیمه سھم کارفرما و بیمه بیکاری١/٠۶٩ ضریب ھزینه تفاوت بیمه ھای تأمین اجتماعی به میزان ٣-١-٣       

ن  پیش گفته، براساس نقشه ھای اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف ھای ایبرای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای -٢-٣
.یه می شودفھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیف ھاست تھ. ، اندازه گیری می شود٢فھرست بھا و ردیف ھای موضوع بند 

ھا، از جمع مبلغ ردیف ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل . ، حاصل ضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف  است در این فھرست مبلغ ھر ردیف
 ردیف ھا به ضریب باالسری و ضریب ھزینه تفاوت بیمه ھای تأمین اجتماعی به جمع مبلغ. جمع مبلغ ردیف ھای فھرست بھاء برای کار مورد نظر به دست می آید

مجموعه فھرست بھا و . به این ترتیب، بر آورد ھزینه اجرای کار حاصل می شود. دصورت خطی ضرب شده و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می شو
.اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار می گیردمقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با 
ه و برمبنای آن ھا و مقادیر و بر آورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسباگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فھرست ب

.این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گیرد. جدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می شود
ھای مربوط  ر، آزمایشگاه و کارفرما بعھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینهدر مواردی که در نظر باشد ھزینه ھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاو: تبصره

. گفته محاسبه می شود، اضافه می گرددجداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش
 ) ٣٠(، بیشتر از سی ، با اعمال ضریب ھای فھرست بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار٢-٢ و ١-٢ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف ھای ٣-٣

اد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت امور  یھای ردیفدرصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد
شوند، میدر کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار . مھندسی ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد

.درصد خواھد بود) ١٠(و ده ) ١۵(سقف یاد شده به ترتیب پانزده 

کد ردیف ھا  -۴
به عنوان مثال، در مورد ردیف ھای . این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. ھر یک از ردیف ھای این فھرست بھا توسط یک کد شناسائی می شود

 برق  ھای مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژھای مختلف در گروه کارھایSCHک سطح مقطع مشخص قیمت ضخامت یا  یگروه لوله کشی که به ازای
.تکمیل می شود و سپس کد فرعی به انتھای سمت راست  آن اضافه می گردد

ترکیب دو یا چند فھرست بھا  -۵
ز کار که مربوط ھا مورد نیاز است، فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش ادر کارھایی که برای بر آورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرست ب

آن  برگ خالصه برآورد بخش ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست بھای رشته مربوط به طور
.یکدیگر ملحق می شوندمنعکس است، به عنوان فھرست بھا مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، به 
.ھرست بھا، باید از فھرست بھای رشته واحد پایه رشته ابنیه استفاده شودبرای برآورد ھزینه اجرای کارھای سیویل تاسیسات مربوط به کارھای این ف
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وزارت نفت
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کلیات
. اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستندمفاد این کلیات و مقدمه فصل ھای مختلف و شرح ردیف ھای این فھرست بھا  -١
، کنترل کیفی و سرپرستی بخش ھای مختلف اجرایی، می بایستی توسط ھزینه نیروھای انسانی غیرمستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی -٢

.پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد
.ختلف، در قیمت ردیف ھای این فھرست بھا منظور شده استھزینه ھای تحویل کار و اخذ تأیید ھای الزم از مھندس مشاور در مراحل م -٣
در صورت (ھاھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمت ھای این فھرست بدر پیمان ھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرست ب -۴

.به این قیمت ھا، ضریب پیمان اعمال می شود. اده شودبا رعایت حد تعیین شده در شرایط عمومی پیمان برای کارھای اضافی، استف) وجود
ینه اجرای  ھای تأمین اجتماعی مربوط به این فھرست بھا در صورتی که در برآورد ھزمبالغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه و ضریب ھزینه تفاوت بیمه -۵

.کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است
 كارفرما كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھاي آن بر اساس اسناد مورد تايیدچنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحي كه تامین آنھا در تعھد  -۶

.آحادبھا نیز نخواھند بودبه ھزينه مصالح ياد شده ضريب ھاي پیمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل .  درصد ھزينه باالسري پرداخت مي شود١۴به عالوه  
.محاسبه شده است............. این فھرست بھا بر مبنای قیمت ھای سه ماھه چھارم سال  -٧
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وزارت نفت
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فصل اول- شیر آالت

لوله کشی

٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل اول- شیر آالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

D<=4"4"<D<=12"12"<D<=24"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیر ھای كنترلی- در خشكي 
٠١٠١۶۴

گروه کد

فصل اول- شیر آالت

جدا سازی شیرآالت صنعتی ٠١٠٠٠ عدد

دمونتاژ شیرآالت صنعتی ٠٢٠٠٠ عدد

شستشو، تمیزكاری،

بازرسی قطعات باز شده و

ارایه گزارش فنی در خصوص

قطعات قابل تعويض، قابل

تعمیر يا قابل استفاده

شیرآالت صنعتی

٠٣٠٠٠ عدد

انجام تعمیرات و تعويض مورد

نیاز قطعات شیرآالت صنعتی
٠۴٠٠٠ عدد

مونتاژ شیرآالت صنعتی در

کارگاه طبق دستورالعمل

بازرسی فنی

٠۵٠٠٠ عدد

تراشکاری  و جوشکاری ٠۶٠٠٠ عدد

نصب و راه اندازی شیرآالت

صنعتی
٠٧٠٠٠ عدد

تست شیرھای کنترلی  ٠٨٠٠٠ عدد

۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل اول- شیر آالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<=12>"4واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [6]  [8] 

D<=4"12"<D<=30"30"<=D<=36"42"<=D<=48"D=60 "
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیرھای عمومی- در خشكي  
٠١٠٢۶۴

گروه کد

فصل اول- شیر آالت

٠٠جداسازی شیراالت صنعتی  ٠ ٠١٠٠٠ عدد

٠٠دمونتاژ شیرآالت صنعتی ٠ ٠٢٠٠٠ عدد

شستشو، تمیزكاری،

بازرسی قطعات باز شده و

ارایه گزارش فنی در خصوص

قطعات قابل تعويض، قابل

تعمیر يا قابل استفاده

شیرآالت صنعتی

٠٠ ٠ ٠٣٠٠٠ عدد

انجام تعمیرات و تعويض مورد

نیاز قطعات شیرآالت صنعتی
٠٠ ٠ ٠۴٠٠٠ عدد

مونتاژ شیرآالت صنعتی در

کارگاه طبق دستورالعمل

بازرسی فنی

٠٠ ٠ ٠۵٠٠٠ عدد

٠٠تراشکاری  و جوشکاری ٠ ٠۶٠٠٠ عدد

نصب و راه اندازی شیرآالت

صنعتی
٠٠ ٠ ٠٧٠٠٠ عدد

٠٠تست شیرھای عمومی ٠ ٠٨٠٠٠ عدد

۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل اول- شیر آالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<2=>"1واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

D<1"2"<=D<3"3"<=D<4"4"<=D<5"5"<=D<=6"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیرھای اطمینان -در خشكی  
٠١٠٣۶۴

گروه کد

فصل اول- شیر آالت

٠٠جدا سازی شیرآالت صنعتی ٠ ٠١٠٠٠ عدد

انجام تعمیرات، تمیزکاری و

تست 
٠٠ ٠ ٠٢٠٠٠ عدد

نصب و راه اندازی شیرآالت

صنعتی
٠٠ ٠ ٠۶٠٠٠ عدد

۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل اول- شیر آالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

D<=4"4"<D<=12"12"<D<=24"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیرھای كنترلی - در اسكله 
٠١٠۵۶۴

گروه کد

فصل اول- شیر آالت

جدا سازی شیرآالت صنعتی ٠١٠٠٠ عدد

نصب و راه اندازی شیرآالت

صنعتی
٠٢٠٠٠ عدد

انجام تعمیرات جزیی در محل ٠٣٠٠٠ عدد

تست شیر آالت کنترلی  ٠۴٠٠٠ عدد

٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل اول- شیر آالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<12=>"4واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [6]  [7] 

D<4"12"<=D<30"30"<=D<=36"42"<=D<=48"D=60 "
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیر ھای عمومی -در اسكله 
٠١٠۶۶۴

گروه کد

فصل اول- شیر آالت

٠٠جدا سازی شیرآالت صنعتي ٠ ٠١٠٠٠ عدد

نصب و راه اندازی شیرآالت

صنعتی
٠٠ ٠ ٠٢٠٠٠ عدد

٠٠انجام تعمیرات جزیی در محل ٠ ٠٣٠٠٠ عدد

٠٠تست شیرھای عمومی  ٠ ٠۴٠٠٠ عدد

٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل اول- شیر آالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<2=>"1واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [6]  [7] 

D<1"2"<=D<3"3"<=D<4"4"<=D<5"5"<=D<=6"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیرھای اطمینان- در اسكله
٠١٠٧۶۴

گروه کد

فصل اول- شیر آالت

٠٠جدا سازی شیرآالت صنعتي ٠ ٠١٠٠٠ عدد

نصب و راه اندازی شیرآالت

صنعتی
٠٠ ٠ ٠٢٠٠٠ عدد

٠٠انجام تعمیرات جزیی در محل ٠ ٠٣٠٠٠ عدد

٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات پیش ساخت در خشكی -آماده سازی المان ھای فوالدی 
٠٢٠١۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 به وسیله٢٠٠ تا ١٠٠ھای  

ھوا برش دستی

٠١٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 به وسیله٣٠٠ تا ٢٠٠ھای  

ھوا برش دستی

٠٢٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 به وسیله۴٠٠ تا ٣٠٠ھای  

ھوا برش دستی

٠٣٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی  سپری ،

ناودانی، نبشی و سایر

پروفیل ھای سبک به وسیله

ھوا برش دستی

٠۴٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨ھای توخالی تا ضخامت 

میلیمتر به وسیله ھوا برش

دستی

٠۵٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

ھای تو خالی از ضخامت

میلیمتر به١٣٠میلیمتر تا ٨٠

وسیله ھوا برش دستی

٠۶٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

١٣٠ھای توخالی از ضخامت  

 میلیمتر  به٢٠٠میلیمتر تا 

وسیله ھوا برش دستی

٠٧٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر٨تا ضخامت ورق 

به روش دستی (گیوتین یا

ھوا برش دستی)

٠٨٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر تا٨از ضخامت ورق 

 میلی متر به١٢ضخامت 

روش دستی (گیوتین یا ھوا

برش دستی)

٠٩٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر١٢از ضخامت ورق  

 میلی متر با٢٠تا ضخامت 

دستگاه برش شعله ریلی

١٠٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر٢٠از ضخامت ورق  

 میلیمتر با دستگاه برش٣٠تا 

شعله ریلی

١١٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر٢٠از ضخامت ورق  

 میلیمتر با دستگاه برش٣٠تا 

پالسما

١٢٠ متر مربع

١٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات پیش ساخت در خشكی -آماده سازی المان ھای فوالدی 
٠٢٠١۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPB , IPEفوالدی 

 با دستگاه٣٠٠ تا ٢٠٠ھا 

برش پالسما

١٣٠ مترطول

سوراخ کاری با دستگاه دریل

دستی
١۴٠ عدد

قالویز کردن درون سوراخ ھا ١۵٠ عدد

خم کاری ورق ھا ١۶٠ کیلوگرم

١١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] 
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات پیش ساخت در خشكی- فیتاپ و جوشكاری المان ھای
فوالدی ٠٢٠٢۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

فیتاپ و جوشکاری مقاطع

 و تیر ورقIPE و IPBفوالدی 

٢٠٠ تا ١٠٠ھای 

٠١٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری مقاطع

 و تیر ورقIPE و IPBفوالدی 

٣٠٠تا ٢٠٠ھای 

٠٢٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری مقاطع

 و تیر ورقIPE و IPBفوالدی 

۴٠٠تا ٣٠٠ھای 

٠٣٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری سپری،

ناودانی و نبشی و سایر

پروفیل ھای سبک 

٠۴٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری پروفیل

٨٠ھای لوله ای تا قطر 

میلیمتر 

٠۵٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری پروفیل

٨٠ھای لوله ای از قطر 

میلیمتر ١٣٠میلیمتر تا 

٠۶٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری پروفیل

ھای لوله ای از ضخامت

 میلیمتر ٢٠٠میلیمتر تا ١٣٠

٠٧٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری ورق ھا تا

 میلیمتر ٨ضخامت ورق 
٠٨٠ متر مربع

فیتاپ و جوشکاری ورق ھا از

١٢ میلیمتر تا ٨ضخامت ورق 

میلیمتر 

٠٩٠ متر مربع

فیتاپ و جوشکاری ورق ھا از

٢٠ میلیمتر تا ١٢ضخامت ورق

میلیمتر 

١٠٠ متر مربع

فیتاپ و جوشکاری ورق ھا از

 میلیمتر تا٢٠ضخامت ورق

میلیمتر ٣٠

١١٠ متر مربع

١٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات در زیر آب -حذف يا ترمیم المان ھای فرسوده 
٠٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 زیر آب ٢٠٠ تا ١٠٠ھا 

٠١٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 زیر اب ٣٠٠ تا ٢٠٠ھا 

٠٢٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی  ورق ھا

و شیت پایل ھا تا ضخامت

 میلیمتر زیر آب ٨ورق 

٠٣٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی  ورق ھا

و شیت پایل ھا از ضخامت

١٢ میلیمتر  تا ضخامت ٨ورق 

میلیمتر زیر آب 

٠۴٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی  ورق ھا

و شیت پایل ھا از ضخامت

 میلیمتر٢٠میلیمتر  تا ١٢ورق 

در زیر آب 

٠۵٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی  ورق ھا

و شیت پایل ھا از ضخامت

 میلیمتر  به باال در زیر٢٠ورق 

آب 

٠۶٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨٠ھای لوله ای تا قطر 

میلیمتر به وسیله ھوا برش

دستی زیر آب 

٠٧٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨٠ھای لوله ای از قطر 

 میلیمتر به١٣٠میلیمتر  تا 

وسیله ھوا برش دستی زیر

آب 

٠٨٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

ھای لوله ای از قطر

میلیمتر به٢٠٠میلیمتر  تا ١٣٠

وسیله ھوا برش دستی زیر

آب 

٠٩٠ مترطول

١٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات در اسكله- فیتاپ و جوشكاری المان ھای جايگزين
٠٢٠۴۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

فیتاپ و جوشکاری مقاطع

 و تیر ورقIPE و IPBفوالدی 

٢٠٠ تا ١٠٠ھای 

٠١٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری مقاطع

 و تیر ورقIPE و IPBفوالدی 

٣٠٠تا ٢٠٠ھای 

٠٢٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری مقاطع

 و تیر ورقIPE و IPBفوالدی 

۴٠٠تا ٣٠٠ھای 

٠٣٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری سپری،

ناودانی و نبشی و سایر

پروفیل ھای سبک 

٠۴٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری پروفیل

٨٠ھای لوله ای تا قطر 

میلیمتر

٠۵٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری پروفیل

٨٠ھای لوله ای  از  قطر 

میلیمتر١٣٠میلیمتر تا 

٠۶٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری پروفیل

١٣٠ھای لوله ای  از  قطر 

میلیمتر٢٠٠میلیمتر تا 

٠٧٠ مترطول

فیتاپ و جوشکاری ورق ھا تا

 میلیمتر ٨ضخامت ورق 
٠٨٠ متر مربع

فیتاپ و جوشکاری ورق ھا از

١٢ میلیمتر تا ٨ضخامت ورق 

میلیمتر

٠٩٠ متر مربع

نصب گریتینگ ھا  ١٠٠ متر مربع

١۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات در اسكله- جوشكاری ترمیمی
٠٢٠۵۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

 نقاطBuild upسنگ زنی و 

خورده شده روی المان ھا
٠١٠ مترطول

١۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [4] 
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات در زير آب- فیتاپ و جوشكاری المان ھای جايگزين
٠٢٠٧۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

سنگ زنی و جوشکاری

 میلی٧قطعات با ضخامت تا 

متر در زیر آب 

٠١٠ مترطول

سنگ زنی و جوشکاری

 میلی٧قطعات با ضخامت از 

 میلی متر در زیر آب ١٢متر تا 

٠٢٠ مترطول

سنگ زنی و جوشکاری

١٢  قطعات با ضخامت از 

 میلی متر در٢٠میلی متر تا 

زیر آب 

٠٣٠ مترطول

سنگ زنی و جوشکاری

 میلی٢٠قطعات با ضخامت از 

 میلیمتر در زیر آب ٣٠متر  تا 

٠۴٠ مترطول

١۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات در اسکله - حذف و ترمیم المان ھای فرسوده
٠٢٠٨۶۴

گروه کد

فصل دوم- فلز كاری و جوشكاری 

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 به وسیله ھوا٢٠٠ تا ١٠٠ھا 

برش دستی

٠١٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی مقاطع

 و تیر ورقIPE، IPBفوالدی 

 به وسیله ھوا٣٠٠ تا ٢٠٠ھا 

برش دستی

٠٢٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی  سپری ،

ناودانی، نبشی و سایر

پروفیل ھای سبک به وسیله

ھوا برش دستی

٠٣٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨٠ھای لوله ای تا قطر 

میلیمتر به وسیله ھوا برش

دستی 

٠۴٠ متر طول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨٠ھای لوله ای از قطر 

 میلیمتر به١٣٠میلیمتر تا 

وسیله ھوا برش دستی 

٠۵٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

١٣٠ھای لوله ای از ضخامت  

 میلیمتر به٢٠٠میلیمتر تا 

وسیله ھوا برش دستی

٠۶٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر٨تا ضخامت ورق 

به وسیله ھوا برش دستی 

٠٧٠ متر مربع

برشکاری و لبه زنی ورق ھا

 میلی متر تا٨از ضخامت ورق 

 میلی متر به١٢ضخامت 

وسیله ھوا برش دستی 

٠٨٠ متر مربع

برشکاری گریتینگ ھا (جالی

ھا) و بست ھا
٠٩٠ متر مربع

برشکاری پیچ و مھره ھای

روی تخته ھای فرسوده 
١٠٠ متر مکعب

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨٠ھای لوله ای تا قطر 

میلیمتر به وسیله شابلون

١١٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

٨٠ھای لوله ای از قطر 

 میلیمتر به١٣٠میلیمتر تا 

وسیله شابلون

١٢٠ مترطول

برشکاری و لبه زنی پروفیل

١٣٠ھای لوله ای از ضخامت  

 میلیمتر به٢٠٠میلیمتر تا 

وسیله شابلون

١٣٠ مترطول

سوراخ کاری با دستگاه دریل

دستی
١۴٠ عدد

قالویز کردن درون سوراخ ھا ١۵٠ عدد

١٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سوم - عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فلز کاری و جوشکاری (تعویض سقف، بدنه و کف)
٠٣٠١۶۴

گروه کد

فصل سوم - عملیات در مخزن

برشکاری و جمع آوری ورق

ھای فرسوده و متعلقات کف
٠١٠ تن

چیدن، مونتاژ و جوشکاری

ورق ھای کف با رعایت

Overlapمورد نیاز مطابق 

استاندارد

٠٢٠ تن

گوجینگ، برشکاری و جمع

آوری ورقھای فرسوده آنوالر و

Backing Strip 

٠٣٠ تن

جاگذاری ، مونتاژ و جوشکاری

ورق ھای آنوالر مطابق با

دستورالعمل مورد تایید

دستگاه نظارت و بازرسی

فنی 

٠۴٠ تن

برشکاری ورقھای جدید

backing strip ۵ به ضخامت

 سانتیمتر و۵میلیمترو عرض 

جاگذاری و تکبندی آنھا به

ورق انوالر

٠۵٠ کیلوگرم

برشکاری ورقھای فرسوده

بدنه
٠۶٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورقھای

بدنه
٠٧٠ تن

برشکاری ورقھای فرسوده

سقف ثابت و استراکچر زیر

سقف

٠٨٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورقھای

سقف ثابت  از رو و زیر سقف

و استراکچر زیر سقف

٠٩٠ تن

برشکاری ورقھای فرسوده و

Doubleکلیه متعلقات سقف 

Deck مخزن 

١٠٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورقھا و

Lower Deckمتعلقات قسمت 

به ھمراه استراکچر فلزی

سقف شناور مخزن 

١١٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورقھا و

Upper Deckمتعلقات قسمت 

سقف شناور مخزن به ھمراه

تمامی متعلقات داخل سقف

١٢٠ تن

تعبیه تکیه گاه ھای فلزی

٢/۵موقت به ارتفاع تقریبی 

۵ اینچ و نبشی ٢متر از لوله 

 در زیر سقف، براساس۶یا 

مساحت مورد استفاده قرار

گرفته، به فاصله حداکثر یک و

نیم متر در طول و معادل

عرض ورق از یکدیگر، به

ھمراه بیس پلیت مناسب

جوش شده به زیر آن

١٣٠ متر مربع

١٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سوم - عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فلز کاری و جوشکاری (تعمیر سقف، بدنه و کف)
٠٣٠٢۶۴

گروه کد

فصل سوم - عملیات در مخزن

نمونه برداری به ابعاد مختلف

از ورقھای کف
٠١٠ کیلوگرم

 نقاطBuild upسنگ زنی و 

آسیب دیده جداره مخزن
٠٢٠ مترطول

 نقاطBuild upسنگ زنی و 

آسیب دیده سقف و کف

مخزن

٠٣٠ مترطول

جوشکاری ورق ھای سقف

  (تک بندی)SPOTبه صورت 

از زیر سقف به یکدیگر

٠۴٠ مترطول

جوش

برشکاری قسمت ھای

فرسوده بدنه
٠۵٠ کیلوگرم

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

ورقھای بدنه
٠۶٠ کیلوگرم

برش کاری ورقھای فرسوده

Upper Deckسقف ثابت و 

سقف شناور

٠٧٠ متر مربع

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

ورقھای سقف ثابت  از رو و

Upperزیر سقف و ورق ھای 

Deckسقف شناور 

٠٨٠ متر طول

برشکاری موضعی ،مونتاژ ،

جوشکاری و تعمیر استراکچر

زیر سقف ثابت

٠٩٠ کیلوگرم

برشکاری ورقھای فرسوده

Lower Deckسقف شناور 
١٠٠ متر مربع

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

 سقفLower Deckورقھای 

شناور 

١١٠ متر مربع

برشکاری موضعی متعلقات

درون سقف شناور 
١٢٠ کیلوگرم

پچ زنی یا تعمیر  (شامل

مونتاژ و جوشکاری) متعلقات

درون سقف شناور 

١٣٠ کیلوگرم

برشکاری قسمت ھای

فرسوده کف
١۴٠ متر طول

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

ورقھای کف
١۵٠ متر طول

برشکاری قسمت ھای

Backingفرسوده آنوالر و 

Strip 

١۶٠ کیلوگرم

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

Backingورقھای آنوالر و 

Strip 

١٧٠ کیلوگرم

١٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سوم - عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فلز کاری و جوشکاری (تعمیر و تعویض متعلقات)
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم - عملیات در مخزن

برشکاری و برداشتن نازل ،

Gaughلوله و متعلقات 

Hatch,Gas Vent ,Breather

valveھای فرسوده از روی 

سقف مخزن

٠١٠ عدد

 مونتاژ و جوشکاری نازل ،

 وGas Vetلوله و متعلقات 

Rim Ventروی سقف مخزن 

٠٢٠ عدد

مونتاژ و جوشکاری نازل ،

Gaugh Hatchلوله و متعلقات 

 زیر آن رویdatum plateو 

سقف مخزن

٠٣٠ عدد

 وSealingباز کردن سیستم 

Weather Shieldھا و 

متعلقات مربوطه

٠۴٠ SET

 وSealingبستن سیستم 

Weather Shieldھا و 

متعلقات مربوطه

٠۵٠ SET

Roofبرشکاری و برداشتن 

Drain Sumpقدیمی از سایز 

 اینچ ٣۶ تا ٢۴

٠۶٠ SET

Roof مونتاژ و جوشکاری 

Drain Sumpجدید از سایز  

 اینچ٣۶ تا ٢۴

٠٧٠ SET

Foamبرشکاری ورق ھای  

Damفرسوده سقف مخازن  

به ھمراه کلیه متعلقات

٠٨٠ کیلوگرم

Foamجوشکاری ورق ھای  

Damسقف مخازن به ھمراه  

کلیه متعلقات

٠٩٠ کیلوگرم

 از ورقDoor Sheetبرشکاری 

کورس اول جداره مطابق با

استاندارد

١٠٠ یک قلم

سنگ زنی ،لبه سازی ،مونتاژ

Doorو جوشکاری ورق 

Sheetجدا شده در محل خود 

١١٠ یک قلم

برشکاری  و تعمیر لوله ھای

Guide Pole و  Anti Rotation

به ھمراه تعویض غالف

 ھای آنrollerبرنجی 

١٢٠ SET

جوشکاری و نصب

Emergency Roof Drain

جدید به ھمراه کلیه متعلقات

١٣٠ عدد

برشکاری و جداسازی اجزای

۶ و ۴ سایز Roof Drainفلزی 

اینچ به ھمراه کلیه متعلقات

١۴٠ کیلوگرم

تمیزکاری،مونتاژ، نصب و

Roofجوشکاری اجزای فلزی  

Drain اینچ به۶ و ۴  سایز 

ھمراه کلیه متعلقات

١۵٠ مترطول

٢٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سوم - عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فلز کاری و جوشکاری (تعمیر و تعویض متعلقات)
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم - عملیات در مخزن

برشکاری رایزرھای قدیمی

سیستم آتش نشانی مخازن

 اینچ٨ تا ۴از سایز 

١۶٠ عدد

فیتاپ، نصب و جوشکاری

 و متعلقات OWSدرپوش 
١٧٠ کیلوگرم

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

 اینچ مطابق استاندارد٢

١٨٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

 اینچ مطابق استاندارد (با۴

صفحه تقویتی)

١٩٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

 اینچ مطابق استاندارد(با۶

صفحه تقویتی)

٢٠٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

 اینچ مطابق استاندارد(با١٠

صفحه تقویتی)

٢١٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

 اینچ مطابق استاندارد(با١٢

صفحه تقویتی)

٢٢٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

 اینچ مطابق استاندارد(با٢۴

صفحه تقویتی)

٢٣٠ عدد

مونتاژ و جوشکاری ورق ھای

بیس پلیت به ابعاد

 میلیمتر بر روی١۵*۵٠٠*۵٠٠

ورق کف مخزن

٢۴٠ کیلوگرم

 برشکاری، مونتاژ و

Walkwayجوشکاری  قطعات 

 مخزن وWind Girderو 

متعلقات

٢۵٠ متر مربع

برشکاری و جداسازی،

ساخت، مونتاژ، جوشکاری و

 وVortex Breakerنصب  

مایتر ورودی و خروجی مخزن

٢۶٠ عدد

برشکاری ، ساخت، مونتاژ،

  بهDatum Plateجوشکاری 

دیواره مخزن 

٢٧٠ عدد

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

 اینچ (به ھمراه نورد،٢سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوطه)

٢٨٠ مترطول

٢١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سوم - عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فلز کاری و جوشکاری (تعمیر و تعویض متعلقات)
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم - عملیات در مخزن

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

  اینچ (به ھمراه١/٢ ٢سایز

نورد، نصب متعلقات و

ساپورت و کلیه کارھای

مربوطه)

٢٩٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

 اینچ (به ھمراه نورد،٣سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوطه)

٣٠٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

 اینچ (به ھمراه نورد،۴سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوطه)

٣١٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

 اینچ (به ھمراه نورد،۶سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوطه)

٣٢٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

 اینچ (به ھمراه نورد،٨سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوطه)

٣٣٠ مترطول

برشکاری ،جداکردن، ساخت،

مونتاژ و جوشکاری غالف پایه

ھای سقف شناور

٣۴٠ عدد

جدا سازی و روانکاری و نصب

مجدد پایه ھای سقف شناور
٣۵٠ عدد

تعمیرپایه ھای سقف

شناورشامل جداسازی،

سنگ زدن، اصالح، جوشکاری

و نصب مجدد آنھا

٣۶٠ عدد

 ھایSplit Pinتھیه و تعویض 

پایه ھای سقف شناور
٣٧٠ عدد

برشکاری، مونتاژ، جوشکاری

Top Platformو نصب 
٣٨٠ کیلوگرم

تعویض رینگ برنجی چرخ

Rolling Ladderھای 
٣٩٠ کیلوگرم

باز کردن و بستن مجدد

Rolling Ladderبر روی 

سقف

۴٠٠ یک قلم

Run wayتھیه مصالح و تعمیر 

موجود روی سقف دو جداره و

تراز نمودن آن به ھمراه تعمیر

rolling ladder

۴١٠ کیلوگرم

٢٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سوم - عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فلز کاری و جوشکاری (تعمیر و تعویض متعلقات)
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم - عملیات در مخزن

جوشکاری و نصب مھار موقت

،UNP 180سقف از ناودانی 

برشکاری و جمع آوری آن

۴٢٠ کیلوگرم

برشکاری و جداسازی، مونتاژ

 تا٢٠و نصب منھول ھای 

اینچ فرسوده سقف ثابت٣۶

مخازن

۴٣٠ کیلوگرم

ساخت، حمل و نصب دریچه

 (منھول)SRJبازدید 
۴۴٠ یک قلم

Draw offجوشکاری و نصب 

Sump ۴٨ از لوله ای به قطر

APIاینچ  مطابق با استاندارد 

API 653 و ۶۵٠

۴۵٠ عدد

برشکاری و لبه زنی دریچه

Over flow openingھای 
۴۶٠ کیلوگرم

برشکاری، مونتاژ و نصب

 (شامل لوله،SRJسیستم 

اتصاالت، فلنج، پیچ و مھره

فلنج، ساپورت، ورق تقویتی،

گسکت و سایر متعلقات) در

 اینچ به ھمراه نصب١٢سایز 

درین و ونت مورد نیاز

۴٧٠ SET

برشکاری، مونتاژ و نصب

 (شامل لوله،SRJسیستم 

اتصاالت، فلنج، پیچ و مھره

فلنج، ساپورت، ورق تقویتی،

گسکت و سایر متعلقات) در

 اینچ به ھمراه نصب٢۴سایز 

درین و ونت مورد نیاز

۴٨٠ SET

مونتاژ و جوشکاری مربوط به

Capپایه ھای سقف شناور 

 اینچ۴ یا ٣در سایز 

۴٩٠ عدد

برشکاری و بازکردن ورقھای

Foam Damو ساپورت ھای 

مربوطه به ھمراه کلیه

متعلقات و حمل تا انبار مازاد

۵٠٠ کیلوگرم

سنگ زني و نصب ورقھای

FOAM DAMجدید روی مخزن 

به ھمراه پایه ھا، مھار و کلیه

متعلقات الزم

۵١٠ کیلوگرم

تھیه مصالح (آھن آالت و پیچ

و مھره) و تعمیر پله اضطراری
۵٢٠ SET

٢٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

پیش ساخت (زانو ھای مایتر - کربن استیل) - در خشکی
٠۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=24 "٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=26 "٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=30 "٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=36 "٠ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=42 "٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=48 "٠ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=52 "٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=60 "٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=72 "٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=78 "٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

٢۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

٩٠پیش ساخت (نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
درجه - کربن استیل) - در خشکی ٠۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=24 "٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=26 "٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=30 "٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=36 "٠ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=42 "٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=48 "٠ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=52 "٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=60 "٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=72 "٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=78 "٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

٢۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

"THK<=0.3750.375"<THK<0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بھاي واحد (ريال)

پیش ساخت (نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن
استیل) - در خشکی ٠۴٠٣۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=24 "٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=26 "٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=30 "٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=36 "٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=42 "٠ ٢١٠٠٠ سرجوش

D=48 "٠ ٢۴٠٠٠ سرجوش

D=52 "٠ ٢۶٠٠٠ سرجوش

D=60 "٠ ٢٩٠٠٠ سرجوش

D=72 "٠ ٣٠٠٠٠ سرجوش

D=78 "٠ ٣١٠٠٠ سرجوش

٢۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

 درجه -٩٠پیش ساخت (نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
کربن استیل) - در خشکی ٠۴٠۴۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=24 "٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=26 "٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=30 "٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=36 "٠ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=42 "٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=48 "٠ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=52 "٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=60 "٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=72 "٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=78 "٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

٢٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

پیش ساخت (نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن
استیل) - در خشکی ٠۴٠۵۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=24 "٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=26 "٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=30 "٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=36 "٠ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=42 "٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=48 "٠ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=52 "٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=60 "٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=72 "٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=78 "٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

٢٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

پیش ساخت (ساخت غالف با برش طولی لوله - کربن استیل) - در
خشکی ٠۴٠۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ مترطول

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ مترطول

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ مترطول

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ مترطول

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ مترطول

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ مترطول

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ مترطول

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ مترطول

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ مترطول

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ مترطول

D=24 "٠ ١٢٠٠٠ مترطول

D=26 "٠ ١٣٠٠٠ مترطول

D=30 "٠ ١۵٠٠٠ مترطول

D=36 "٠ ١٨٠٠٠ مترطول

D=42 "٠ ٢١٠٠٠ مترطول

D=48 "٠ ٢۴٠٠٠ مترطول

D=52 "٠ ٢۶٠٠٠ مترطول

D=60 "٠ ٢٩٠٠٠ مترطول

D=72 "٠ ٣٠٠٠٠ مترطول

D=78 "٠ ٣١٠٠٠ مترطول

٢٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

پیش ساخت (ساخت اسپول - کربن استیل) - در خشکی
٠۴٠٧۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=4 "٠ ٠١٠٠٠ مترطول

D=5 "٠ ٠٢٠٠٠ مترطول

D=6 "٠ ٠٣٠٠٠ مترطول

D=8 "٠ ٠۴٠٠٠ مترطول

D=10 "٠ ٠۵٠٠٠ مترطول

D=12 "٠ ٠۶٠٠٠ مترطول

D=14 "٠ ٠٧٠٠٠ مترطول

D=16 "٠ ٠٨٠٠٠ مترطول

D=18 "٠ ٠٩٠٠٠ مترطول

D=20 "٠ ١٠٠٠٠ مترطول

D=24 "٠ ١١٠٠٠ مترطول

D=26 "٠ ١٢٠٠٠ مترطول

D=30 "٠ ١٣٠٠٠ مترطول

D=36 "٠ ١۴٠٠٠ مترطول

D=42 "٠ ١۵٠٠٠ مترطول

D=48 "٠ ١۶٠٠٠ مترطول

D=52 "٠ ١٧٠٠٠ مترطول

D=60 "٠ ١٨٠٠٠ مترطول

D=72 "٠ ١٩٠٠٠ مترطول

D=78 "٠ ٢٠٠٠٠ مترطول

٣٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعويض لولهرفع نشتی يا تعويض اتصاالت
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای پایه فوالدی دنده ای - در خشکی
٠۴٠٨۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

"½ )( سايز 

٠١٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

١ )( سايز "

٠٢٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

٢ )( سايز "

٠٣٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

٣ )( سايز "

٠۴٠٠ مترطول

٣١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل - در خشکی
٠۴٠٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

ريسه کردن لوله

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "
٠ ٠١٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "
٠ ٠٢٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "
٠ ٠٣٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "
٠ ٠۴٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "
٠ ٠۵٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "
٠ ٠۶٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

۶٠)(برای سايز  "
٠ ٠٧٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٧٢)(برای سايز  "
٠ ٠٨٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٧٨)(برای سايز  "
٠ ٠٩٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine 

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ١٠٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "

٠ ١١٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ١٢٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ١٣٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "

٠ ١۴٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "

٠ ١۵٠٠٠ مورد

٣٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل - در خشکی
٠۴٠٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

۶٠)(برای سايز  "

٠ ١۶٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٧٢)(برای سايز  "

٠ ١٧٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٧٨)(برای سايز  "

٠ ١٨٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ١٩٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای"

٠ ٢٠٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ٢١٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ٢٢٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "

٠ ٢٣٠٠٠ مورد

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "

٠ ٢۴٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۶٠)(برای سايز  "

٠ ٢۵٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٧٢)(برای سايز  "

٠ ٢۶٠٠٠ مورد

٣٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل - در خشکی
٠۴٠٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٧٨)(برای سايز  "

٠ ٢٧٠٠٠ مورد

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه 

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ٢٨٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "

٠ ٢٩٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ٣٠٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه

٣۶) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ٣١٠٠٠ سر لوله

) خطHot Tapاتصال گرم (

لوله به لوله اصلي حاوی

جريان (با ھر قطر) با استفاده

از ولدولت شامل جوش

ولدولت روی لوله

اصلی،جوش فلنج ھم اندازه

 انجام آزمایش١۵٠کالس 

ھیدرواستاتیك، نصب شیر

دروازه ای ھم اندازه کالس

 ،سوراخ کردن لوله اصلی١۵٠

HOTبا ماشین سوراخ کن ( 

TAP MACHINEو کور کردن  (

شیر از خاتمه عملیات (براي

١٢) تا "٢سايز ھاي "

٠ ٣٢٠٠٠ عدد

) خطHot Tapاتصال گرم (

لوله به لوله اصلی حاوی

جريان (با ھر قطر) با استفاده

)Split Teeاز تي دو تکه (

شامل جوش تي روی لوله

اصلی، جوش فلنج، نصب

Hotشیر، نصب ماشین (

Tapو آزمايش به طور کامل (

١٢) تا "٢(برای سايز ھای "

٠ ٣٣٠٠٠ عدد

 ھا (برای سايزO_letنصب 

٨) تا "۴ھای"
٠ ٣۴٠٠٠ سرجوش

 ھا(برای سايزO_letنصب 

١٢) تا "١٠ھای "
٠ ٣۵٠٠٠ سرجوش

٣۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای پلیمری - در خشکی
٠۴١٠۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

لوله کشی لوله و اتصاالت

فايبرگالس
٠١٠ اینچ/قطر

لوله کشی لوله و اتصاالت

GRP
٠٢٠ اینچ/قطر

لوله کشی لوله  و اتصاالت

پلي اتیلن
٠٣٠ اینچ/قطر

٣۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای گرمایشی - در خشکی
٠۴١١۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی 

١)(براي سايز ھاي تا "

٠ ٠١٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی

 و١/٢ ١(براي سايز ھاي  "

(٢"

٠ ٠٢٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی 

۴) و "٣(براي سايز ھاي  "

٠ ٠٣٠٠٠ مورد

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی

١)(براي سايز ھاي تا "

٠ ٠۴٠٠٠ مورد

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی

٢) و "١/٢ ١(براي سايز ھاي "

٠ ٠۵٠٠٠ مورد

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی

۴) و "٣(براي سايز ھاي  "

٠ ٠۶٠٠٠ مورد

خم کاری لوله ھای گرمایشی

١)(براي سايز ھاي  تا "
٠ ٠٧٠٠٠ سر لوله

خم کاری لوله ھای گرمایشی

۴) و "٣(براي سايز ھای "
٠ ٠٨٠٠٠ سر لوله

خم کاری لوله ھای گرمایشی

٢) و "١/٢ ١(براي سايز ھاي "
٠ ٠٩٠٠٠ سر لوله

٣۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

class<150150=<class<300
رديف

بھاي واحد (ريال)

 باز و بستن فلنج - در خشکی
٠۴١٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

باز و بسته کردن فلنج ھا

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "
٠١٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "
٠٢٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "
٠٣٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "
٠۴٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "
٠۵٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "
٠۶٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۶٠)(برای سايز  "
٠٧٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٧٢)(برای سايز  "
٠٨٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٧٨)(برای سايز  "
٠٩٠٠ مورد

باز و بسته کردن کوپلینگ ھا

٨) تا "۴(برای سايز ھای "
١٠٠٠ مورد

باز و بسته کردن کوپلینگ ھا

١٢) تا "٨(برای سايز ھای "
١١٠٠ مورد

٣٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعويض لولهرفع نشتی يا تعويض اتصاالت
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای گالوانیزه - در خشکی
٠۴١۴۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

لوله ھای گالوانیزه

"½ )( سايز 
٠١٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

١ )( سايز "
٠٢٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

٢ )( سايز "
٠٣٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

٣ )( سايز "
٠۴٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

۴ )( سايز "
٠۵٠٠ مترطول

٣٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعويض لولهرفع نشتی يا تعويض اتصاالت
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای پایه فوالدی دنده ای - در اسکله
٠۴١۵۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

"½ )( سايز 

٠١٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

١ )( سايز "

٠٢٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

٢ )( سايز "

٠٣٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

٣ )( سايز "

٠۴٠٠ مترطول

٣٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل - در اسکله
٠۴١۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

ريسه کردن لوله

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "
٠ ٠١٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "
٠ ٠٢٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "
٠ ٠٣٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "
٠ ٠۴٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای"
٠ ٠۵٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "
٠ ٠۶٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

۶٠)(برای سايز  "
٠ ٠٧٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٧٢)(برای سايز  "
٠ ٠٨٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله

٧٨)(برای سايز  "
٠ ٠٩٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine 

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ١٠٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "

٠ ١١٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ١٢٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ١٣٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "

٠ ١۴٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "

٠ ١۵٠٠٠ مورد

۴٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل - در اسکله
٠۴١۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

۶٠)(برای سايز  "

٠ ١۶٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٧٢)(برای سايز  "

٠ ١٧٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine

٧٨)(برای سايز  "

٠ ١٨٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ١٩٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "

٠ ٢٠٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ٢١٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ٢٢٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "

٠ ٢٣٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "

٠ ٢۴٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۶٠)(برای سايز  "

٠ ٢۵٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٧٢)(برای سايز  "

٠ ٢۶٠٠٠ مورد

۴١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل - در اسکله
٠۴١۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٧٨)(برای سايز  "

٠ ٢٧٠٠٠ مورد

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه 

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ٢٨٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "

٠ ٢٩٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ٣٠٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

درجه

٣۶) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ٣١٠٠٠ سر لوله

) خطHot Tapاتصال گرم (

لوله به لوله اصلي حاوی

جريان (با ھر قطر) با استفاده

از ولدولت شامل جوش

ولدولت روی لوله

اصلی،جوش فلنج ھم اندازه

 انجام آزمایش١۵٠کالس 

ھیدرواستاتیك، نصب شیر

دروازه ای ھم اندازه کالس

 ،سوراخ کردن لوله اصلی١۵٠

HOTبا ماشین سوراخ کن ( 

TAP MACHINEو کور کردن  (

شیر از خاتمه عملیات (براي

١٢) تا "٢سايز ھاي "

٠ ٣٢٠٠٠ عدد

) خطHot Tapاتصال گرم (

لوله به لوله اصلی حاوی

جريان (با ھر قطر) با استفاده

)Split Teeاز تی دو تکه (

شامل جوش تی روی لوله

اصلي، جوش فلنج، نصب

Hotشیر، نصب ماشین (

Tapو آزمايش به طور کامل (

١٢) تا "٢(برای سايز ھای "

٠ ٣٣٠٠٠ عدد

 ھا (براي سايزO_letنصب 

٨) تا "۴ھاي "
٠ ٣۴٠٠٠ سرجوش

 ھا(برای سايزO_letنصب 

١٢) تا "١٠ھاي "
٠ ٣۵٠٠٠ سرجوش

۴٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای پلیمری - در اسکله
٠۴١٧۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

لوله کشی لوله و اتصاالت

فايبرگالس
٠١٠ اینچ/قطر

۴٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای گرمایشی - در اسکله
٠۴١٨۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی (برای

١)سايز ھای تا "

٠ ٠١٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی (برای

٢) و "١/٢ ١سايز ھای  "

٠ ٠٢٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی (برای

۴) و "٣سايز ھای  "

٠ ٠٣٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی (برای سايز ھای تا

(١"

٠ ٠۴٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی (برای سايز ھای

٢) و ""١/٢ ١

٠ ٠۵٠٠٠ مورد

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی (برای سايز ھای  

۴) و ""٣

٠ ٠۶٠٠٠ مورد

خم کاری لوله ھای گرمایشی

١)(برای سايز ھای تا "
٠ ٠٧٠٠٠ سر لوله

خم کاری لوله ھای گرمایشی

٢) و "١/٢ ١(برای سايز ھای "
٠ ٠٨٠٠٠ سر لوله

خم کاری لوله ھای گرمایشی

۴) و "٣(برای سايز ھای "
٠ ٠٩٠٠٠ سر لوله

۴۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعويض لولهرفع نشتی يا تعويض اتصاالت
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای گالوانیزه - در اسکله
٠۴١٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

لوله ھای گالوانیزه

"½ )( سايز 
٠١٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

١ )( سايز "
٠٢٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

٢ )( سايز "
٠٣٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

٣ )( سايز "
٠۴٠٠ مترطول

لوله ھای گالوانیزه

۴ )( سايز "
٠۵٠٠ مترطول

۴۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

class<150150=<class<300
رديف

بھاي واحد (ريال)

 باز و بستن فلنج - در اسکله
٠۴٢٠۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

باز و بسته کردن فلنج ھا

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "
٠١٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "
٠٢٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "
٠٣٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "
٠۴٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "
٠۵٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "
٠۶٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۶٠)(برای سايز  "
٠٧٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٧٢)(برای سايز  "
٠٨٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٧٨)(برای سايز  "
٠٩٠٠ مورد

باز و بسته کردن کوپلینگ ھا

٨) تا "۴(برای سايز ھای "
١٠٠٠ مورد

باز و بسته کردن کوپلینگ ھا

١٢) تا "٨(برای سايز ھای "
١١٠٠ مورد

۴۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

class<300300=<class<600600=<class<900900=<class<1500
رديف

بھاي واحد (ريال)

 باز و بستن مفاصل ارتجاعی - در اسکله
٠۴٢١۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

D=2 "٠ ٠١٠٠٠ سراتصال

D=4 "٠ ٠٢٠٠٠ مورد

D=5 "٠ ٠٣٠٠٠ مورد

D=6 "٠ ٠۴٠٠٠ مورد

D=8 "٠ ٠۵٠٠٠ مورد

D=10 "٠ ٠۶٠٠٠ مورد

D=12 "٠ ٠٧٠٠٠ مورد

D=14 "٠ ٠٨٠٠٠ مورد

D=16 "٠ ٠٩٠٠٠ مورد

D=18 "٠ ١٠٠٠٠ مورد

D=20 "٠ ١١٠٠٠ مورد

D=22 "٠ ١٢٠٠٠ مورد

D=24 "٠ ١٣٠٠٠ مورد

D=26 "٠ ١۴٠٠٠ مورد

D=28 "٠ ١۵٠٠٠ مورد

D=30 "٠ ١۶٠٠٠ مورد

D=32 "٠ ١٧٠٠٠ مورد

D=34 "٠ ١٨٠٠٠ مورد

D=36 "٠ ١٩٠٠٠ مورد

D=38 "٠ ٢٠٠٠٠ مورد

D=40 "٠ ٢١٠٠٠ مورد

D=42 "٠ ٢٢٠٠٠ مورد

D=44 "٠ ٢٣٠٠٠ مورد

D=46 "٠ ٢۴٠٠٠ مورد

D=48 "٠ ٢۵٠٠٠ مورد

D=50 "٠ ٢۶٠٠٠ مورد

D=52 "٠ ٢٧٠٠٠ مورد

D=54 "٠ ٢٨٠٠٠ مورد

D=56 "٠ ٢٩٠٠٠ مورد

D=60 "٠ ٣٠٠٠٠ مورد

D=72 "٠ ٣١٠٠٠ مورد

D=78 "٠ ٣٢٠٠٠ مورد

۴٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

قالویزکاری و حدیده کاری - در اسکله
٠۴٢٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم- خطوط لوله رو زمینی

 قالویز کاری و حدیده کاری

١D>لوله ھای "
٠١٠ مترطول

قالویز کاری و حدیده کاری
 "D <2 =>"1لوله ھای سایز  

٠٢٠ مترطول

قالویز کاری و حدیده کاری
 "D <3 =>"2لوله ھای سایز  

٠٣٠ مترطول

قالویز کاری و حدیده کاری
 "D <4 =>"3لوله ھای سایز  

٠۴٠ مترطول

۴٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعویض لولهرفع نشتی یا تعویض اتصاالت
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای پایه فوالدی دنده ای 
٠۵٠١۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

"½ )( سايز 

٠١٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

١ )( سايز "

٠٢٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

٢ )( سايز "

٠۵٠٠ مترطول

لوله ھای پايه فوالدی دنده

ای

٣ )( سايز "

٠۶٠٠ مترطول

۴٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل
٠۵٠٢۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

ريسه کردن لوله (برای سايز

١٠) تا "۴ھای "
٠ ٠١٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای سايز

١٨) تا "١٢ھای "
٠ ٠٢٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای سايز

٢٨) تا "٢٠ھای "
٠ ٠٣٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای سايز

٣٨) تا "٣٠ھای "
٠ ٠۴٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای سايز

۴٨) تا "۴٠ھای "
٠ ٠۵٠٠٠ مقطوع

ريسه کردن لوله (برای سايز

۵۶) تا "۵٠ھای "
٠ ٠۶٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای

۶٠)سايز"
٠ ٠٧٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای

٧٢)سايز"
٠ ٠٨٠٠٠ مورد

ريسه کردن لوله (برای سايز  

(٧٨"
٠ ٠٩٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine" ۴ (براي سايز ھای

١٠)تا "

٠ ١٠٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machineبرای سايز ھای) 

١٨) تا ""١٢

٠ ١١٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machineبرای سايز ھای)

٢٨) تا ""٢٠

٠ ١٢٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machineبرای سايز ھای) 

٣٨) تا ""٣٠

٠ ١٣٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machineبرای سايز ھای) 

۴٨) تا ""۴٠

٠ ١۴٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machineبرای سايز ھای)

۵۶) تا ""۵٠

٠ ١۵٠٠٠ مورد

۵٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل
٠۵٠٢۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine"  ۶٠) (برای سايز

٠ ١۶٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine"  ٧٢) (برای سايز

٠ ١٧٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت فوالدی به وسیله

Beveldدستگاه سنگ يا 

Machine"  ٧٨) (برای سايز

٠ ١٨٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "

٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "

٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "

٠ ٢١٠٠٠ سرجوش

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "

٠ ٢٢٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "

٠ ٢٣٠٠٠ سرجوش

سنگ زني، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "

٠ ٢۴٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

۶٠)(برای سايز  "

٠ ٢۵٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٧٢)(برای سايز  "

٠ ٢۶٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

فوالدی

٧٨)(برای سايز  "

٠ ٢٧٠٠٠ سرجوش

۵١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای کربن استیل
٠۵٠٢۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

 تا۴درجه (براي سايز ھای "

(١٠"

٠ ٢٨٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

 تا١٢درجه (برای سايز ھای "

(١٨"

٠ ٢٩٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

 تا٢٠درجه (برای سايز ھای "

(٢٨"

٠ ٣٠٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

 تا٣٠درجه (برای سايز ھای "

(٣۶"

٠ ٣١٠٠٠ سر لوله

) خطHot Tapاتصال گرم (

لوله به لوله اصلي حاوی

جريان (با ھر قطر) با استفاده

از ولدولت شامل جوش

ولدولت روی لوله

اصلی،جوش فلنج ھم اندازه

 انجام آزمایش١۵٠کالس 

ھیدرواستاتیك، نصب شیر

دروازه ای ھم اندازه کالس

 ،سوراخ کردن لوله اصلی١۵٠

HOTبا ماشین سوراخ کن ( 

TAP MACHINEو کور کردن  (

شیر از خاتمه عملیات (براي

١٢) تا "٢سايز ھاي "

٠ ٣٢٠٠٠ عدد

) خطHot Tapاتصال گرم (

لوله به لوله اصلی حاوی

جريان (با ھر قطر) با استفاده

)Split Teeاز تی دو تکه (

شامل جوش تی روی لوله

اصلي، جوش فلنج، نصب

Hotشیر، نصب ماشین (

Tapو آزمايش به طور کامل (

١٢) تا "٢(برای سايز ھای "

٠ ٣٣٠٠٠ عدد

 ھا (براي سايزO_letنصب 

٨) تا "۴ھای "
٠ ٣۴٠٠٠ سرجوش

 ھا(برای سايزO_letنصب 

١٢) تا "١٠ھای "
٠ ٣۵٠٠٠ سرجوش

۵٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2]  [3]  [4]  [5] 

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

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای گرمایشی
٠۵٠٣۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی (برای

١)سايز ھای تا "

٠ ٠١٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی (برای

٢) و "١/٢ ١سايز ھای  "

٠ ٠٢٠٠٠ مورد

برشکاری و لبه سازی لوله و

اتصاالت گرمایشی (برای

۴) و "٣سايز ھای  "

٠ ٠٣٠٠٠ مورد

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی (برای سايز ھای تا

(١"

٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی (برای سايز ھای

٢) و ""١/٢ ١

٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

سنگ زنی، فیت آپ و

جوشکاری لوله و اتصاالت

گرمایشی (برای سايز ھای  

۴) و ""٣

٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

خم کاری لوله ھای گرمایشی

١)(برای سايز ھای  تا "
٠ ٠٧٠٠٠ سر لوله

خم کاری لوله ھای گرمایشی

٢) و "١/٢ ١(برای سايز ھای "
٠ ٠٨٠٠٠ سر لوله

خم کاری لوله ھای گرمایشی

۴) و "٣(برای سايز ھای "
٠ ٠٩٠٠٠ سر لوله

۵٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

لوله ھای پلیمری
٠۵٠۴۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

لوله کشی لوله و اتصاالت

فایبرگالس
٠١٠ اینچ/قطر

لوله کشی لوله و اتصاالت

GRP
٠٢٠ اینچ/قطر

لوله کشی لوله و اتصاالت

پلی اتیلن
٠٣٠ اینچ/قطر

۵۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

class<150150=<class<300
رديف

بھاي واحد (ريال)

باز و بستن فلنج ھا
٠۵٠۵۶۴

گروه کد

فصل پنجم -خطوط لوله زير زمینی 

باز و بسته کردن فلنج ھا

١٠) تا "۴(برای سايز ھای "
٠١٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

١٨) تا "١٢(برای سايز ھای "
٠٢٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٢٨) تا "٢٠(برای سايز ھای "
٠٣٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٣٨) تا "٣٠(برای سايز ھای "
٠۴٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۴٨) تا "۴٠(برای سايز ھای "
٠۵٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۵۶) تا "۵٠(برای سايز ھای "
٠۶٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

۶٠)(برای سايز  "
٠٧٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٧٢)(برای سايز  "
٠٨٠٠ مورد

باز و بسته کردن فلنج ھا

٧٨)(برای سايز  "
٠٩٠٠ مورد

باز و بسته کردن کوپلینگ ھا

٨) تا "۴(برای سايز ھای "
١٠٠٠ مورد

باز و بسته کردن کوپلینگ ھا

١٢) تا "٨(برای سايز ھای "
١١٠٠ مورد

۵۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات خطوط لوله
٠۶٠١۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

آزمایش شناخت مصالح -

P.M.I 
٠١٠ عدد

اجرای پرتونگاری از جوش

)RTلوله، اتصاالت فوالدی (
٠٢٠ سرجوش

اجرای آزمايش منفذ يابی

)PT(
٠٣٠ مترطول

اجرای آزمایش اولتراسونیک

)UT(
٠۴٠ مترطول

اجرای آزمایش ذرات

)MTمغناطیسی (
٠۵٠ مترطول

تنش زدایی جوشكاری -

PWHT
٠۶٠ مترطول

آزمايش ھیدروستاتیك خط

لوله و اتصاالت
٠٧٠ مترطول

آزمایش ھیدرواستاتیك با ھوا

برای لوله ھای با قطر خیلی

پایین

٠٨٠ اینچ/قطر

اجرای تست آب شیلنگ ھای

سیستم تخلیه آب سقف 
٠٩٠ SET

آزمایش با ھوای  فشرده

"D<2
١٠٠ اینچ/متر

آزمایش با ھوای  فشرده

"D=>2
١١٠ اینچ/متر

آزمایش صفحات تقویتی با

ھوای فشرده
١٢٠ عدد

 انشعاباتOil Testآزمایش 

لوله 
١٣٠ عدد

 برایAir Testاجرای آزمایش 

ورقھای تقویتی نازل ھا

براساس قطر نازل

١۴٠ اینچ/قطر

۵۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات ثابت 
٠۶٠٢۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

تست ھیدرو استاتیک مخازن

شامل لوله کشی از محل

انشعاب آتش نشانی ،تامین

گسکت ، بستن کلیه منھولھا

و بازرسی از کلیه قسمتھای

مخزن و بر طرف کردن عیوب

احتمالی مطابق استاندارد

API 650 و API 653 

٠١٠ متر مکعب

اجرای وکیوم تست کف و

سقف مخزن
٠٢٠ متر طول

جوش

٠٣٠ Oil Testاجرای آزمایش  متر طول

جوش

٠۴٠ )PTاجرای تست مایع نافذ (  مترطول

اجرای آزمایش اولتراسونیک

)UT(
٠۵٠ مترطول

اجرای آزمایش ذرات

)MTمغناطیسی (
٠۶٠ مترطول

اجرای تست رادیوگرافی

)RT (
٠٧٠ مترطول

تنش زدایی بدنه مخزن -

PWHT
٠٨٠ مترطول

 برایAir Testاجرای آزمایش 

ورقھای تقویتی نازلھا بر

اساس قطر نازل

٠٩٠ اینچ/قطر

کلر سنجی کف و یک متر از

دیواره مخزن به وسیله گیت

کلر سنج

١٠٠ عدد

اجرای تست لوله ھای داخل

و بیرون مخزن شامل فلزی و

٨ تا ۴فلکسیبل  (از سایز 

اینچ)

١١٠ مترطول

۵٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
KW<=P<75 KW 15واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

P<15 KW75 KW<=P<200
KW

200 KW<=P<400
KW

400 KW<=P<800
KW

800 KW<=P<1500
KW رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات دوار - آزمایش پمپ ھای گریز از مرکز 
٠۶٠٣۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

Material inspection٠٠ ٠ ٠١٠٠٠ SET

Weld & Casting NDT٠٠ ٠ ٠٢٠٠٠ SET

Hydrostatic test٠٠ ٠ ٠٣٠٠٠ SET

Performance test٠٠ ٠ ٠۴٠٠٠ SET

NPSH test٠٠ ٠ ٠۵٠٠٠ SET

Completer unit test٠٠ ٠ ٠۶٠٠٠ SET

Sound level test٠٠ ٠ ٠٧٠٠٠ SET

Bearing housing resonance

test
٠٠ ٠ ٠٨٠٠٠ SET

Mechanical running test٠٠ ٠ ٠٩٠٠٠ SET

Air pressure test٠٠ ٠ ١٠٠٠٠ SET

Hydrostatic testing of

pressure containing parts
٠٠ ٠ ١١٠٠٠ SET

Performance test with

shop seal
٠٠ ٠ ١٢٠٠٠ SET

۵٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<15 KW15 KW<=P<75 KW75 KW<=P<200 KW
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات دوار - آزمایش پمپ ھای روتاری 
٠۶٠۴۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

Material inspection ٠١٠٠٠ SET

Weld & Casting NDT ٠٢٠٠٠ SET

Hydrostatic test ٠٣٠٠٠ SET

Performance test ٠۴٠٠٠ SET

Mechanical running test ٠۵٠٠٠ SET

NPSH test ٠۶٠٠٠ SET

Completer unit test ٠٧٠٠٠ SET

Sound level test ٠٨٠٠٠ SET

High discharge pressure

test
٠٩٠٠٠ SET

Multiphase fluid

mechanical test
١٠٠٠٠ SET

Gas slug test

 (dry run test)
١١٠٠٠ SET

Factory acceptance test ١٢٠٠٠ SET

Air pressure test ١٣٠٠٠ SET

Hydrostatic testing of

pressure containing parts
١۴٠٠٠ SET

Performance test with

shop seal
١۵٠٠٠ SET

۵٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<15 KW15 KW<=P<75 KW75 KW<=P<200 KW
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات دوار - آزمایش پمپ ھای رفت و برگشتی 
٠۶٠۵۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

Material inspection ٠١٠٠٠ SET

Weld & Casting NDT ٠٢٠٠٠ SET

Hydrostatic test ٠٣٠٠٠ SET

Performance test ٠۴٠٠٠ SET

NPSH test ٠۵٠٠٠ SET

Completer unit test ٠۶٠٠٠ SET

Sound level test ٠٧٠٠٠ SET

Air pressure test ٠٨٠٠٠ SET

Hydrostatic testing of

pressure containing parts
٠٩٠٠٠ SET

Performance test with

shop seal
١٠٠٠٠ SET

۶٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<100 KW100 KW<=P<400 KW400 KW<=P
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات دوار - آزمایش ھای کمپرسورھای روتاری
جابه جایی مثبت ٠۶٠۶۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

Material inspection ٠١٠٠٠ SET

Weld & Casting NDT 

(PT, RT, UT, MT)
٠٢٠٠٠ SET

Hydrostatic test ٠٣٠٠٠ SET

Sound level test ٠۴٠٠٠ SET

Performance test ٠۵٠٠٠ SET

Complete unit test ٠۶٠٠٠ SET

Mechanical running test ٠٧٠٠٠ SET

Deceleration test ٠٨٠٠٠ SET

Tandem test ٠٩٠٠٠ SET

Gear test ١٠٠٠٠ SET

Helium test

 (Gas leak test)
١١٠٠٠ SET

Auxiliary equipment test ١٢٠٠٠ SET

Post-test inspection ١٣٠٠٠ SET

Full pressure, Full load,

Full speed test
١۴٠٠٠ SET

۶١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

P<200 KW200 KW<=P<600 KW600 KW<=P<1000 KW1000 KW<=P<3000 KW
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات دوار - آزمایش ھای کمپرسورھای رفت و
برگشتی  ٠۶٠٧۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

Material inspection٠ ٠١٠٠٠ SET

Weld & Casting NDT٠ ٠٢٠٠٠ SET

Hydrostatic test٠ ٠٣٠٠٠ SET

Gas leak test٠ ٠۴٠٠٠ SET

Completer unit test٠ ٠۵٠٠٠ SET

Sound level test٠ ٠۶٠٠٠ SET

Mechanical running test٠ ٠٧٠٠٠ SET

۶٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ششم- عملیات تكمیلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<100 KW100 KW<=P<400 KW400 KW<=P
رديف

بھاي واحد (ريال)

آزمايشات مكانیك تجھیزات دوار - آزمایش کمپرسورھای گریز از مرکز
٠۶٠٨۶۴

گروه کد

فصل ششم- عملیات تكمیلی

Material inspection ٠١٠٠٠ SET

Mechanical component

inspection prior running

test

٠٢٠٠٠ SET

Weld & Casting NDT

 (PT, RT, UT, MT)
٠٣٠٠٠ SET

Hydrostatic test ٠۴٠٠٠ SET

Sound level test ٠۵٠٠٠ SET

Impeller over speed test ٠۶٠٠٠ SET

Combined mechanical and

Performance test
٠٧٠٠٠ SET

۶٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

UP TO 1.0 KV3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

 عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھای قدرت و
کنترل - زیر زمینی بدون زره) ٠٧٠١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S <=16 mm2٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2 ٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S <= 650 mm2٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S <= 800 mm2٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S <= 1000 mm2٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S <= 1200 mm2٠ ١۴٠٠٠ متر

S> 1200 mm2٠ ١۵٠٠٠ متر

۶۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھای قدرت و
کنترل - زیر زمینی  زره دار) ٠٧٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

S> 1200 mm2٠٠ ١۶٠٠٠ متر

۶۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھای قدرت و
کنترل - زیر زمینی  زره دار - سرب دار) ٠٧٠٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

S> 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

۶۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل  - در خشکی (کابل ھای قدرت و
کنترل - روی سینی، نردبان کابل یا کاندوییت - بدون زره ) ٠٧٠۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

S> 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

۶٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھای قدرت و
کنترل - روی سینی، نردبان کابل یا کاندوییت -  زره دار) ٠٧٠۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

 S> 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

۶٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھای قدرت و
کنترل -روی سینی، نردبان کابل یا کاندوییت -  زره دار - سرب دار) ٠٧٠۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

S> 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

۶٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھای تلفن)
٠٧٠٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

N<=12 PAIRS ٠١٠ متر

  12< N < 60 PAIRS ٠٢٠ متر

 60< N < 100 PAIRS ٠٣٠ متر

 100< N PAIRS ٠۴٠ متر

٧٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (سیم ھا)
٠٧٠٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

S < = 0.5 mm2 ٠١٠ متر

 0.5<S <= 1.5 mm2 ٠٢٠ متر

 1.5< S <=6 mm2 ٠٣٠ متر

 6< S <= 16 mm2 ٠۴٠ متر

٧١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

ماسه ریزی و آجرچینی داخل ترانشه
٠٧٠٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

LAYING SAND ٠١٠ متر مربع

LAYING BLOCKS ٠٢٠ متر مربع

٧٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (کابل ھا و سیم
ھای متفرقه) ٠٧١٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٠ متر

٢٠Core کابل نوری تا  ٠٣٠ متر

٧٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (فعالیت ھای
متفرقه خطوط زیر زمینی - کابل ھای قدرت) ٠٧١١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

اھم چك و تلفن چك ٠١٠ مورد

عیب یابی با دستگاه ھای

Undergroundعیب یاب (

Cable Fault Finder(

٠٢٠ مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
٠٣٠ مورد

High pot٠۴٠  تست مورد

تست توالی فازھا ٠۵٠ مورد

جمع آوری کابل ھای

مستعمل و غیر قابل استفاده

و حمل تا انبار ضایعات

٠۶٠ کیلوگرم

٧۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (فعالیت ھای
متفرقه کابل ھای سیستم روشنایی) ٠٧١٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

اھم چك و تلفن چك ٠١٠ مورد

عیب یابی با دستگاه ھای

Undergroundعیب یاب (

Cable Fault Finder(

٠٢٠ مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
٠٣٠ مورد

High pot٠۴٠  تست مورد

تست توالی فازھا ٠۵٠ مورد

٧۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در خشکی (فعالیت ھای
متفرقه خطوط زیرزمینی-کابل ھای کنترل) ٠٧١٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

اھم چك و تلفن چك ٠١٠ مورد

عیب یابی با دستگاه ھای

عیب یاب

Underground (

)Cable Fault Finder

٠٢٠ مورد

تست عایقی ٠٣٠ مورد

نصب گلند ٠۴٠ مورد

٧۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

بھاي واحد (ريال)

سینی و نردبان کابل - درخشکی
٠٧١۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

جدا سازی سینی کابل  و

نردبان ھای فرسوده
٠١٠٠٠ کیلوگرم

نصب سینی و نردبان کابل به

W <10 cm  عرض  
٠٢٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

W <=30 CM >10 عرض  
٠٣٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

W <= 60 cm >30 عرض 
٠۴٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

W <=80 cm >60 عرض  
٠۵٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

W cm >80 عرض  
٠۶٠٠٠ متر

نصب نگھدارنده (ساپورت)

افقي پرسی زير سینی به

وسیله پیچ و مھره، ساخته

شده از ورق گالوانیزه به

 میلیمتر براي٢/۵ضخامت 

سینی کابل برای ھر عرض

سینی کابل

٠٧٠٠٠ متر

نصب نگھدارنده (ساپورت)

افقي پرسی زير سینی به

وسیله جوش، ساخته شده از

٢/۵ورق گالوانیزه به ضخامت 

میلیمتر براي سینی کابل

برای ھر عرض سینی کابل

٠٨٠٠٠ متر

۴٠٠ناودانی عمودی به طول 

میلیمتر وکمتر برای نصب

نگھدارنده ھای افقي  براي دو

رديف سینی

٠٩٠٠٠ متر

۴٠٠ناودانی عمودي بیش از 

میلیمتر برای نصب

نگھدارنده ھای افقی براي

سه رديف سینی

١٠٠٠٠ متر

)Dividerنصب جداکننده (

سینی کابل و نردبان کابل
١١٠٠٠ متر

اتصال (رابط) مستقیم سینی

کابل و نردبان کابل  با پیچ و

مھره مربوط

١٢٠٠٠ متر

اتصال (رابط) عمودی قابل

تنظیم سینی کابل و نردبان

کابل  با پیچ و مھره مربوط

١٣٠٠٠ متر

٧٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37 CORES
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای کنترل - در خشکی
٠٧١۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

A<=1 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ سر

 1< A <= 2.5 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ سر

 2.5< A <= 4 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ سر

٧٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای نوری ( فیوژن) - در خشکی
٠٧١۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

سرسیم بندی کابل ھای

٢٠Core نوری ( فیوژن) تا 
٠١٠ سر

٧٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار - سرب دار- در خشکی
٠٧١٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

A<=2.5 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 2.5< A <=10 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 10< A <=35 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

٨٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره  - در خشکی
٠٧١٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

A<=2.5 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 2.5< A <=10 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 10< A <=35 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠٧٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠٨٠٠٠ سر

٨١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در خشکی۶٫۶سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا 
٠٧١٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

٨٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در خشکی١١سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧٢٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

٨٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در خشکی٢٠سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧٢١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

٨۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در خشکی٣٣سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧٢٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

٨۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در خشکی۶۶سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧٢٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

٨۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت - در خشکی
٠٧٢۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 1/2" diam ٠١٠٠ متر

 3/4" diam ٠٢٠٠ متر

 1" diam ٠٣٠٠ متر

  1 1/4" diam ٠۴٠٠ متر

 1 1/2" diam ٠۵٠٠ متر

 2" diam ٠۶٠٠ متر

 2 1/2" diam ٠٧٠٠ متر

 3" diam ٠٨٠٠ متر

 3 1/2" diam ٠٩٠٠ متر

 4" diam ١٠٠٠ متر

 5" diam ١١٠٠ متر

 6" diam ١٢٠٠ متر

٨٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف - در خشکی
٠٧٢۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 3/4" diam ٠١٠ متر

 1 1/2" diam ٠٢٠ متر

٨٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - پی.وی.سی - در خشکی
٠٧٢٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 1/2" diam ٠١٠ متر

 3/4" diam ٠٢٠ متر

 1" diam ٠٣٠ متر

  1 1/4" diam ٠۴٠ متر

 1 1/2" diam ٠۵٠ متر

 2" diam ٠۶٠ متر

 2 1/2" diam ٠٧٠ متر

 3" diam ٠٨٠ متر

 3 1/2" diam ٠٩٠ متر

 4" diam ١٠٠ متر

 5" diam ١١٠ متر

 6" diam ١٢٠ متر

٨٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - پلی اتیلن - در خشکی
٠٧٢٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 1/2" diam ٠١٠ متر

 3/4" diam ٠٢٠ متر

 1" diam ٠٣٠ متر

  1 1/4" diam ٠۴٠ متر

 1 1/2" diam ٠۵٠ متر

 2" diam ٠۶٠ متر

 2 1/2" diam ٠٧٠ متر

 3" diam ٠٨٠ متر

 3 1/2" diam ٠٩٠ متر

 4" diam ١٠٠ متر

 5" diam ١١٠ متر

 6" diam ١٢٠ متر

٩٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

PlasticMetalic
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب گلندھای ضد گرد و غبار - در خشکی
٠٧٣٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 M6 (1/4 " DIA.) ٠١٠٠ عدد

 M8 (5/16" DIA.) ٠٢٠٠ عدد

 M10 (3/8" DIA.) ٠٣٠٠ عدد

 M12 (1/2" DIA.) ٠۴٠٠ عدد

 M16 (5/8" DIA.) ٠۵٠٠ عدد

 M20 (3/4" DIA.) ٠۶٠٠ عدد

 M25 (1" DIA.) ٠٧٠٠ عدد

 M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٠٠ عدد

 M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٠٠ عدد

 M50 (2" DIA.) ١٠٠٠ عدد

 M63 (2 1/2" DIA) ١١٠٠ عدد

 M73 (3" DIA.) ١٢٠٠ عدد

 M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٠٠ عدد

٩١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

PlasticMetalic
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب گلندھای ضد انفجار - در خشکی
٠٧٣١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 M6 (1/4 " DIA.) ٠١٠٠ عدد

 M8 (5/16" DIA.) ٠٢٠٠ عدد

 M10 (3/8" DIA.) ٠٣٠٠ عدد

 M12 (1/2" DIA.) ٠۴٠٠ عدد

 M16 (5/8" DIA.) ٠۵٠٠ عدد

 M20 (3/4" DIA.) ٠۶٠٠ عدد

 M25 (1" DIA.) ٠٧٠٠ عدد

 M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٠٠ عدد

 M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٠٠ عدد

 M50 (2" DIA.) ١٠٠٠ عدد

 M63 (2 1/2" DIA) ١١٠٠ عدد

 M73 (3" DIA.) ١٢٠٠ عدد

 M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٠٠ عدد

٩٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (کابل ھای قدرت و
کنترل - روی سینی، نردبان کابل یا کاندوییت - بدون زره) ٠٧٣٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

 S> 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

٩٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (کابل ھای قدرت و
کنترل - روی سینی، نردبان کابل یا کاندوییت -  زره دار) ٠٧٣٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

 S> 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

٩۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (کابل ھای قدرت و
کنترل - روی سینی، نردبان کابل یا کاندوییت -  زره دار- سرب دار) ٠٧٣۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 S <=16 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ متر

 16< S <= 40 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ متر

 40< S <= 64 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ متر

 64< S <= 100 mm2٠٠ ٠۴٠٠٠ متر

 100< S <= 140 mm2٠٠ ٠۵٠٠٠ متر

 140< S <= 190 mm2٠٠ ٠۶٠٠٠ متر

 190< S <= 240 mm2٠٠ ٠٧٠٠٠ متر

 240< S <= 300 mm2٠٠ ٠٨٠٠٠ متر

 300< S <= 450 mm2٠٠ ٠٩٠٠٠ متر

 450< S <= 500 mm2٠٠ ١٠٠٠٠ متر

 500< S < = 650 mm2٠٠ ١١٠٠٠ متر

 650< S < =800 mm2٠٠ ١٢٠٠٠ متر

 800< S < = 1000 mm2٠٠ ١٣٠٠٠ متر

 1000< S < 1200 mm2٠٠ ١۴٠٠٠ متر

 S> 1200 mm2٠٠ ١۵٠٠٠ متر

٩۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (کابل ھای تلفن)
٠٧٣۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 N<=12 PAIRS ٠١٠ متر

 12< N < 60 PAIRS ٠٢٠ متر

 60< N < 100 PAIRS ٠٣٠ متر

 100< N PAIRS ٠۴٠ متر

٩۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (سیم ھا)
٠٧٣۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 S < = 0.5 mm2 ٠١٠ متر

 0.5<S <= 1.5 mm2 ٠٢٠ متر

 1.5< S <=6 mm2 ٠٣٠ متر

 6< S <= 16 mm2 ٠۴٠ متر

٩٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (کابل ھا و سیم
ھای متفرقه) ٠٧٣٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٠ متر

٠٣٠ رشته٢٠کابل نوری تا  متر

جمع آوری کابل ھای

مستعمل و غیر قابل استفاده

و حمل تا انبار ضایعات

٠۴٠ کیلوگرم

٩٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عملیات کابل کشی و جمع آوری کابل - در اسکله (فعالیت ھای
متفرقه ) ٠٧٣٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

اھم چك و تلفن چك ٠١٠ مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
٠٢٠ مورد

High pot٠٣٠  تست مورد

تست توالی فازھا ٠۴٠ مورد

٩٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

بھاي واحد (ريال)

سینی و نردبان کابل - دراسکله
٠٧٣٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

جدا سازی سینی کابل  و

نردبان ھای فرسوده
٠١٠٠٠ کیلوگرم

نصب سینی و نردبان کابل به 

عرض
  W <= 10 cm

٠٢٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به  

عرض
 10< W <=30 cm

٠٣٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به 

عرض
 30< W <= 60 cm

٠۴٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به 

عرض
 60< W <= 80 cm

٠۵٠٠٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به 

عرض
  W > 80 cm

٠۶٠٠٠ متر

نگھدارنده (ساپورت) افقي

پرسی زير سینی، ساخته

شده از ورق گالوانیزه به

 میلیمتر برای٢/۵ضخامت 

 میلیمتر٣٠٠سینی به عرض 

و کمتر

٠٧٠٠٠ متر

نگھدارنده (ساپورت) افقی 

پرسي زير سینی، ساخته

شده از ورق گالوانیزه به

 میلیمتر برای٢/۵ضخامت 

 میلیمتر۴٠٠سینی به عرض 

و بیشتر

٠٨٠٠٠ متر

۴٠٠ناودانی عمودی به طول  

میلیمتر وکمتر برای نصب

نگھدارنده ھای افقی  برای دو

رديف سینی

٠٩٠٠٠ متر

۴٠٠ناودانی عمودی بیش از  

میلیمتر برای نصب

نگھدارنده ھای افقی  برای

سه رديف سینی

١٠٠٠٠ متر

(Divider) نصب جداکننده 

سینی کابل و نردبان کابل
١١٠٠٠ متر

اتصال (رابط) مستقیم سینی 

کابل و نردبان کابل  با پیچ و

مھره مربوط

١٢٠٠٠ متر

اتصال (رابط) عمودی قابل 

تنظیم سینی کابل و نردبان

کابل  با پیچ و مھره مربوط

١٣٠٠٠ متر

١٠٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37 CORES
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای کنترل - در اسکله
٠٧۴٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

A<=1 mm2٠٠ ٠١٠٠٠ سر

 1< A <= 2.5 mm2٠٠ ٠٢٠٠٠ سر

 2.5< A <= 4 mm2٠٠ ٠٣٠٠٠ سر

١٠١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای نوری ( فیوژن) - در اسکله
٠٧۴١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

سرسیم بندی کابل ھای

٢٠Core نوری ( فیوژن) تا 
٠١٠ سر

١٠٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار - سرب دار- در اسکله
٠٧۴٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 A<=2.5 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 2.5< A <=10 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 10< A <=35 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 95<A <= 185 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 185<A <=300 mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠٧٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠٨٠٠٠ سر

١٠٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بھاي واحد (ريال)

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره  - در اسکله
٠٧۴٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

A<=2.5 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 2.5< A <=10 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 10< A <=35 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠٧٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠٨٠٠٠ سر

١٠۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در اسکله۶٫۶سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا 
٠٧۴۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

١٠۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در اسکله١١سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧۴۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

١٠۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در اسکله٢٠سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧۴۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

 500<A mm2٠ ٠۶٠٠٠ سر

١٠٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در اسکله٣٣سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧۴٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

١٠٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4] 

1 CORE2 CORES3 CORES3-CORES+PE
رديف

بھاي واحد (ريال)

 کیلو ولت - در اسکله۶۶سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - 
٠٧۴٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 10< A <=35 mm2٠ ٠١٠٠٠ سر

 35< A <=95 mm2٠ ٠٢٠٠٠ سر

 95< A <= 185 mm2٠ ٠٣٠٠٠ سر

 185< A <=300 mm2٠ ٠۴٠٠٠ سر

 300< A <=500 mm2٠ ٠۵٠٠٠ سر

١٠٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت - در اسکله
٠٧۴٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 1/2" diam ٠١٠٠ متر

 3/4" diam ٠٢٠٠ متر

 1" diam ٠٣٠٠ متر

  1 1/4" diam ٠۴٠٠ متر

 1 1/2" diam ٠۵٠٠ متر

 2" diam ٠۶٠٠ متر

 2 1/2" diam ٠٧٠٠ متر

 3" diam ٠٨٠٠ متر

 3 1/2" diam ٠٩٠٠ متر

 4" diam ١٠٠٠ متر

 5" diam ١١٠٠ متر

 6" diam ١٢٠٠ متر

١١٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف - در اسکله
٠٧۵٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 3/4" diam ٠١٠ متر

 1 1/2" diam ٠٢٠ متر

١١١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - پی.وی.سی - در اسکله
٠٧۵١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 1/2" diam ٠١٠ متر

 3/4" diam ٠٢٠ متر

 1" diam ٠٣٠ متر

  1 1/4" diam ٠۴٠ متر

 1 1/2" diam ٠۵٠ متر

 2" diam ٠۶٠ متر

 2 1/2" diam ٠٧٠ متر

 3" diam ٠٨٠ متر

 3 1/2" diam ٠٩٠ متر

 4" diam ١٠٠ متر

 5" diam ١١٠ متر

 6" diam ١٢٠ متر

١١٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب کاندوئیت ھا - پلی اتیلن - در اسکله
٠٧۵٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 1/2" diam ٠١٠ متر

 3/4" diam ٠٢٠ متر

 1" diam ٠٣٠ متر

  1 1/4" diam ٠۴٠ متر

 1 1/2" diam ٠۵٠ متر

 2" diam ٠۶٠ متر

 2 1/2" diam ٠٧٠ متر

 3" diam ٠٨٠ متر

 3 1/2" diam ٠٩٠ متر

 4" diam ١٠٠ متر

 5" diam ١١٠ متر

 6" diam ١٢٠ متر

١١٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب گلندھای ضد گرد و غبار - در اسکله
٠٧۵٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 M6 (1/4 " DIA) ٠١٠ عدد

 M8 (5/16" DIA) ٠٢٠ عدد

 M10 (3/8" DIA) ٠٣٠ عدد

 M12 (1/2" DIA) ٠۴٠ عدد

 M16 (5/8" DIA) ٠۵٠ عدد

 M20 (3/4" DIA) ٠۶٠ عدد

 M25 (1" DIA) ٠٧٠ عدد

 M32 (1 1/4" DIA) ٠٨٠ عدد

 M40 (1 1/2" DIA) ٠٩٠ عدد

 M50 (2" DIA) ١٠٠ عدد

 M63 (2 1/2" DIA) ١١٠ عدد

 M73 (3" DIA) ١٢٠ عدد

 M85 (3 1/4" DIA) ١٣٠ عدد

١١۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب گلندھای ضد انفجار - در اسکله
٠٧۵۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-كابل كشی برق, قدرت و كنترل 

 M6 (1/4 " DIA) ٠١٠ عدد

 M8 (5/16" DIA) ٠٢٠ عدد

 M10 (3/8" DIA) ٠٣٠ عدد

 M12 (1/2" DIA) ٠۴٠ عدد

 M16 (5/8" DIA) ٠۵٠ عدد

 M20 (3/4" DIA) ٠۶٠ عدد

 M25 (1" DIA) ٠٧٠ عدد

 M32 (1 1/4" DIA) ٠٨٠ عدد

 M40 (1 1/2" DIA) ٠٩٠ عدد

 M50 (2" DIA) ١٠٠ عدد

 M63 (2 1/2" DIA) ١١٠ عدد

 M73 (3" DIA) ١٢٠ عدد

 M85 (3 1/4" DIA) ١٣٠ عدد

١١۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھشتم-ارت و برقگیر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

ارت و برق گیر -در خشكی 
٠٨٠١۶۴

گروه کد

فصل ھشتم-ارت و برقگیر 

بازدید، تمیزکاری و آچارکشی

و گریس کاری اتصاالت

(تجھیز، اصلی و باسبار)

٠١٠ عدد

اندازه گیری مقاومت ارت ٠٢٠ عدد

عملیات جوش حرارتی

)Cadweld(
٠٣٠ عدد

تعمیر صاعقه گیر ٠۴٠ عدد

تعویض صاعقه گیر ٠۵٠ عدد

بازسازی و رفع اشكال بخش

الكتریكال چاه ارت
٠۶٠ عدد

Weather نصب ارتینگ 

Shield 
٠٧٠ عدد

ادوات سیستم ارت بدنه

مخزن درچاھک ھای ارت
٠٨٠ SET

نصب تسمه مسی درکانال

مربوطه واتصال تسمه مسی

به شبکه اتصال زمین و

چاھک ھا و بدنه مخزن

٠٩٠ متر

اجرای سیستم ارت با تسمه

مسی در سایز ھای مختلف
١٠٠ متر

اتصال ارت بدنه تجھیزات ١١٠ مورد

اتصال زمین، شامل يك

عددصفحه مسي  باپیچ

ومھره وبستھاي الزم، نمك و

ذغال یا مواد کاھنده مقاومت

زمین

١٢٠ دستگاه

اتصال زمین بامیله مسی مغز

فوالدی (كاپرولد) با بست

مربوط، در ھر نوع زمین جز

زمین سنگي

١٣٠ دستگاه

اتصال زمین  باتسمه به طول

 متر یا میله به طول١٢حداكثر

 متروبستھاي مربوط،به٢

طوركامل

١۴٠ دستگاه

surge arresterتعمیر  ١۵٠ مورد

surge arresterتعویض  ١۶٠ مورد

تعویض ارتینگ سقف مخزن ١٧٠ مورد

نصب جدید ارتینگ سقف

مخزن 
١٨٠ مورد

١١۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھشتم-ارت و برقگیر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

ارت و برق گیر - در اسکله 
٠٨٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھشتم-ارت و برقگیر 

بازدید، تمیزکاری و آچارکشی

و گریس کاری اتصاالت

(تجھیز، اصلی و باسبار)

٠١٠ عدد

Cadعملیات جوش حرارتی (

weld(
٠٢٠ عدد

تعمیر صاعقه گیر ٠٣٠ عدد

تعویض صاعقه گیر ٠۴٠ عدد

اجرای سیستم ارت با تسمه

مسی در سایز ھای مختلف
٠۵٠ متر

اتصال ارت بدنه تجھیزات ٠۶٠ مورد

Surge arresterتعمیر  ٠٧٠ مورد

Surge arresterتعویض  ٠٨٠ مورد

١١٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

فشار متوسطفشار ضعیف
رديف

بھاي واحد (ريال)

تابلوھای توزيع برق فشار ضعیف و فشار متوسط 
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به کار

نمودن آن پس از اتمام

٠١٠٠ مورد

بازدید و تمیزکاری تجھیزات

کنترل و فرمان تابلو
٠٢٠٠ مورد

آچارکشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات کنترل
٠٣٠٠ مورد

 تعویض  رله ھای شیشه ای

و تایمرھا
٠۴٠٠ مورد

تعمیر رله ھای شیشه ای و

تایمرھا
٠۵٠٠ مورد

بازدید و تمیزکاری شینه ھا و

اتصاالت مربوطه
٠۶٠٠ مورد

آچارکشی شینه ھا و اتصاالت

مربوطه
٠٧٠٠ مورد

عایقكاری شینه ھا و اتصاالت

مربوطه
٠٨٠٠ مورد

تست عایقی شینه ھا ٠٩٠٠ مورد

تمیزکاری و تعمیر اتصاالت

ارت تابلو
١٠٠٠ مورد

تمیزکاری،آچارکشی، اندازه

گیری و بازرسی از کلیه

تجھیزات تابلوی مقاومت

اتصال زمین

١١٠٠ مورد

تعمیر و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمین
١٢٠٠ مورد

بازکردن،

سرویس،آچارکشی،تست

عایقی و بستن و آب

بندی باس داکت

١٣٠٠ مورد

تعمیر باس داکت ١۴٠٠ مورد

تمیز کاری و روان کاری بخش

ھای مکانیکی کلید
١۵٠٠ مورد

تعویض قطعات مکانیکی ١۶٠٠ مورد

تعمیر قطعات مکانیکی ١٧٠٠ مورد

انجام تست ھدایت الکتریکی ١٨٠٠ مورد

بازدید، تمیز کاری و تعویض

واشرھا و درزبندھا
١٩٠٠ مورد

آزمایش نھایی کلید  ٢٠٠٠ مورد

تعویض روغن و یا تزریق گاز

در کلیدھا
٢١٠٠ مورد

تست فشار گاز ٢٢٠٠ مورد

HIGH POTتست  ٢٣٠٠ مورد

بررسی مکانیزم قطع و وصل

کلید و روان کاری کلیه

متعلقات مکانیکی آن

٢۴٠٠ مورد

١١٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

فشار متوسطفشار ضعیف
رديف

بھاي واحد (ريال)

تابلوھای توزيع برق فشار ضعیف و فشار متوسط 
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

آچارکشی اتصاالت  کابل ھای

قدرت و متعلقات 
٢۵٠٠ مورد

باز نمودن ، تمیز کاری و بستن

تیغه ھای ثابت و متحرک

مدارات قدرت

٢۶٠٠ مورد

باز و بسته نمودن مخزن

روغن و نمونه برداری از روغن
٢٧٠٠ مورد

تست مقاومت عایقی روغن

کلید
٢٨٠٠ مورد

تعویض دژنكتور روغنی در

سلول با فرمان قطع و وصل

دستی به طور كامل

٢٩٠٠ عدد

 در سلولSF6تعویض دژنكتور 

با فرمان قطع و وصل دستی

به طور كامل

٣٠٠٠ عدد

تعویض دژنكتور خال، در سلول

با فرمان قطع و وصل دستی

به طور كامل

٣١٠٠ عدد

تعویض رله پريمر جھت نصب

روی دژنكتور طور كامل
٣٢٠٠ عدد

تعویض سكسیونر سه پل در

سلول فرمان قطع و وصل

دستی، به طور كامل

٣٣٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز جھت نصب

در فضای داخل تابلو به طور

MVكامل و با فیوز.

٣۴٠٠ عدد

MVتعویض فشنگ فیوز  ٣۵٠٠ عدد

تعویض ترانسفورماتور ولتاژ

MVسه فاز یا تک فاز
٣۶٠٠ عدد

تعویض برق گیر  ٣٧٠٠ عدد

تعویض مقره اتكایی یل

MVعبوری داخلی
٣٨٠٠ عدد

بازرسی ،تمیز کاری داخل و

بیرون سلول ھا
٣٩٠٠ مورد

بررسی و رفع اشکال از لوال ،

درب، قفل، دستگیره سلول 
۴٠٠٠ مورد

تعویض فیوزفشنگی نوع

صنعتی 

)Amper 2<=I<=35(

۴١٠٠ عدد

تعویض و یا نصب  

فیوزفشنگی نوع صنعتی

كندكار 

)Amper 35<I<=200(

۴٢٠٠ عدد

تعویض فیوز کتابی، دسته

منقلی، دسته صاف و ...

)Amper 2<=I<=100(

۴٣٠٠ عدد

١١٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

فشار متوسطفشار ضعیف
رديف

بھاي واحد (ريال)

تابلوھای توزيع برق فشار ضعیف و فشار متوسط 
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض فیوز کتابی، دسته

منقلی، دسته صاف و ...  

)Amper 125<=I<=200(

۴۴٠٠ عدد

تعویض فیوز شیشه ای

مخصوص حفاظت تجھیزات

تابلويی

۴۵٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز چاقويی

(كاردی)، يك پل، 

)Amper I<160(

۴۶٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز چاقويی

(كاردی)، يك پل، 

)Amper 160<= I<630(

۴٧٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز چاقويی

(كاردی)، يك پل،  

)Amper 630<= I(

۴٨٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز چاقويی

(كاردی)، سه پل، 

)Amper I<160(

۴٩٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز چاقويی

(كاردی)، سه پل،

)Amper 160<= I<630(

۵٠٠٠ عدد

تعویض پايه فیوز چاقويی

(كاردی)، سه پل،  

)Amper 630<= I(

۵١٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك 

)Amper I<125(
۵٢٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك 

)Amper 125<= I(
۵٣٠٠

تعویض فیوز مینیاتوری ۵۴٠٠ عدد

تعویض ريل فلزی با كلیه

لوازم نصب از قبیل پیچ، مھره

و پرچ و بست ھای مخصوص 

۵۵٠٠ عدد

تعویض كلید حفاظت نشت

جريان زمین دو پل
۵۶٠٠ عدد

تعویض كلید حفاظت نشت

جريان زمین چھار پل، 
۵٧٠٠ عدد

تعویض كلید كنترل از راه دور

(رله ضربه اي) 
۵٨٠٠ عدد

تعویض تايمر تابلو برای فرمان

روشنايی
۵٩٠٠ عدد

تعویض كلید گردان تابلويی به

طور كامل.
۶٠٠٠ عدد

تعویض كلید گردان قدرت، به

طور كامل
۶١٠٠ عدد

تعویض كلید فیوز سه پل

)Amper I<=250قابل  ،(

قطع زيربار، با جرقه گیرھای

مربوط

۶٢٠٠ عدد

١٢٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

فشار متوسطفشار ضعیف
رديف

بھاي واحد (ريال)

تابلوھای توزيع برق فشار ضعیف و فشار متوسط 
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض كلید فیوز سه پل

)Amper 400<= Iقابل ،(

قطع زيربار، با جرقه گیرھای

مربوط

۶٣٠٠ عدد

تعویض كلید گردان پايه

فیوزدار قابل قطع زير بار سه

پل با جريان 

)Amper I<=250(

۶۴٠٠ عدد

تعویض كلید گردان پايه

فیوزدار قابل قطع زير بار سه

پل با جريان

) Amper 400<= I(

۶۵٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك كامپكت

ثابت سه پل، قابل قطع زير

بار

)Amper I<125(

۶۶٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك كامپكت

ثابت سه پل، قابل قطع زير

بار

)Amper 125<= I<630(

۶٧٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك كامپكت

ثابت سه پل، قابل قطع زير

بار

)Amper 630<= I(

۶٨٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك كامپكت

كشويی سه پل، قابل قطع

زير بار

)Amper I<125(

۶٩٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك كامپكت

كشويی سه پل، قابل قطع

زير بار

)Amper 125<= I<630(

٧٠٠٠ عدد

تعویض كلید اتوماتیك كامپكت

كشويی سه پل، قابل قطع

زير بار

)Amper 630<= I(

٧١٠٠ عدد

تعویض مكانیسم موتوری

كلید كامپكت  با ولتاژ تغذيه  

DC يا AC

٧٢٠٠ عدد

تعویض بوبین شانت (قطع)

DCكلید كامپكت با ولتاژ تغذيه

ACيا 

٧٣٠٠ عدد

تعویض بوبین افت ولتاژ

)Under Voltageكلید (

 ياDCكامپكت با ولتاژ تغذيه  

AC.

٧۴٠٠ عدد

تعویض كنتاكت كمكی

١NO+1NC و DC يا ACكلید 

كامپكت

٧۵٠٠ عدد

١٢١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

فشار متوسطفشار ضعیف
رديف

بھاي واحد (ريال)

تابلوھای توزيع برق فشار ضعیف و فشار متوسط 
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض كنتاكتور

)KW15 =>P (
٧۶٠٠ عدد

تعویض كنتاكتور

)KW 18.5<= P<=55(
٧٧٠٠ عدد

تعویض كنتاكتور

)KW 75<= P<=160(
٧٨٠٠ عدد

تعویض كنتاكتور 

)KW 220<= P(
٧٩٠٠ عدد

تعویض كنتاكت كمكی

كنتاكتور
٨٠٠٠ عدد

تعویض رله اضافه بارسه فاز،

از نوع حرارتی (بی متال)

قابل نصب روی كنتاكتور

)Amper I<=45(

٨١٠٠ عدد

تعویض رله اضافه بارسه فاز،

از نوع حرارتی (بی متال)

قابل نصب روی كنتاكتور از

)Amper 63<= I<=110(

٨٢٠٠ عدد

تعویض رله اضافه بارسه فاز،

از نوع حرارتی (بی متال)

قابل نصب روی كنتاكتور

)Amper 140<= I(

٨٣٠٠ عدد

تعویض چراغ سیگنال برای

نصب روی تابلو
٨۴٠٠ عدد

تعویض دكمه فشاری براي

نصب روی تابلو.
٨۵٠٠ عدد

تعویض دكمه فشاری دوبل

برای قطع و وصل
٨۶٠٠ عدد

تعویض جعبه پالستیكی

روكار، با  دكمه فشاری برای

به كارانداختن موتور يا

كنتاكتورھای روشنايی

٨٧٠٠ عدد

تعویض ترمینال براي

ھادی ھايی با مقطع

 )A<=50(میلیمتر مربع 

٨٨٠٠ عدد

تعویض ترمینال برای

ھادی ھايی به مقطع

 >۵٠ )A(میلیمتر مربع 

٨٩٠٠ عدد

تعویض شمش مسی با

مقاطع مختلف، با كلیه

اتصاالت مورد نیاز از قبیل پیچ

و مھره ھا، واشرھای تخت و

فنری و واشر پالستیكی

مخصوص سنجش گشتاور و

بست ھای مخصوص، بدون

ايزوالتورھا و عاليم ھشدار

دھنده فازھا و نول و ارت و

افت  مصالح  مربوط

٩٠٠٠ عدد

١٢٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

فشار متوسطفشار ضعیف
رديف

بھاي واحد (ريال)

تابلوھای توزيع برق فشار ضعیف و فشار متوسط 
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

آزمایش عایقی یا تست

پیوستگی وعیب یابی کابل ھا

وسیم ھای سیستم ھای

روشنایی 

٩١٠٠ عدد

تعویض مقره تابلويی اتكايی

(ايزوالتور) فشار ضعیف، با

صاعقه گیرھاي استاندارد

برای نصب روي شینه ھای

مسی يا آلومینیومی با كلیه

لوازم نصب مورد نیاز 

٩٢٠٠ عدد

تعویض ايزوالتور مخصوص

نصب روی شینه ھای مسی يا

آلومینیومی، از نوع شیاردار با

كلیه لوازم نصب مورد نیاز

٩٣٠٠ عدد

عیب یابی و رفع اشکال از

استارتر روشنایی ديواری

فشار ضعیف روكار يا توكار 

٩۴٠٠ مورد

تعویض پانل به وزن 

)W <= 25 KG(
٩۵٠٠ کیلوگرم

تعویض پانل به وزن

)KG 25<W=<50 (
٩۶٠٠ کیلوگرم

تعویض پانل به وزن

)KG 50<W=<100 (
٩٧٠٠ کیلوگرم

تعویض پانل به وزن

)KG 100<W=<250 (
٩٨٠٠ کیلوگرم

تعویض پانل به وزن

)KG 250<W=<500 (
١٠٠٠ کیلوگرم

تعویض جعبه تقسیم به وزن

)KG 2<W=<10 (
١٠٠٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم به

) KG 10<W=<25وزن(
١٠٠٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم به

) KG 25<W=<50وزن(
١٠٠٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم به

) KG 50<W=<100وزن(
١٠٠٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم به وزن(

KG 100<W (
١٠٠٠ عدد

تعویض ایستگاه کنترل محلی

Explosion Proofموتور 
١٠٠٠ عدد

تعویض ایستگاه کنترل محلی

Weather Proofموتور 
١٠٠٠ عدد

١٢٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سیستم ھای روشنایی 
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

 تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی روكار، با

یک یا دو عدد المپ فلورسنت

 وات٣۶

٠١٠ عدد

 تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی روكار ، با

یک یا دو عدد المپ فلورسنت

 وات١٨

٠٢٠ عدد

 تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی توكار ، با

یک یا دو عدد المپ فلورسنت

 وات٣۶

٠٣٠ عدد

 تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی توكار ، با

یک یا دو عدد المپ فلورسنت

 وات١٨

٠۴٠ عدد

تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی روکار  با

سه یا چھار عدد المپ

 وات٣۶فلورسنت 

٠۵٠ عدد

تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی روکار  با

سه یا چھار عدد المپ

 وات١٨فلورسنت 

٠۶٠ عدد

تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی توکار  با

سه یا چھار عدد المپ

 وات٣۶فلورسنت 

٠٧٠ عدد

تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت سقفی توکار  با

سه یا چھار عدد المپ

 وات١٨فلورسنت 

٠٨٠ مورد

تعویض قاب کامل چراغ

کامپکت سقفی روکار  با یک

یا دو عدد المپ کامپکت 

٠٩٠ مورد

تعویض قاب کامل چراغ

کامپکت سقفی روکار با سه

یا چھار عدد المپ کامپکت 

١٠٠ مورد

تعویض قاب کامل چراغ

کامپکت سقفی توکار  با یک یا

دو عدد المپ کامپکت

١١٠ مورد

تعویض قاب کامل چراغ

کامپکت سقفی توکار با سه

یا چھار عدد المپ کامپکت 

١٢٠ متر

تعویض قاب کامل چراغ

کامپکت سیلندری
١٣٠ عدد

تعویض قاب کامل چراغ

فلورسنت یا کامپکت ديواری
١۴٠ عدد

١٢۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سیستم ھای روشنایی 
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض قاب کامل چراغ

سقفی روكار، با حباب  گرد يا

چھارگوش 

١۵٠ عدد

تعویض قاب کامل چراغ

ديواری روكار، با پايه و حباب
١۶٠ عدد

تعویض قاب کامل انواع چراغ

دكوراتیو و متعلقات مربوطه
١٧٠ عدد

تعویض المپ كم مصرف

پیچی
١٨٠ عدد

LEDتعویض المپ   ١٩٠ عدد

تعویض چراغ فلورسنت

سقفی روكار، با قاب ساده،

سرپیچھای ضد رطوبت و گرد

و غبار

٢٠٠ عدد

تعویض چراغ صنعتی با المپ

مربوطه

) Watt 63<= P<=110(

٢١٠ عدد

تعویض چراغ صنعتی با المپ

مربوطه 

)Watt 600<= P<=1000(

٢٢٠ عدد

تعویض چراغ تونلی با حباب،

سبد محافظ و يك عدد المپ 
٢٣٠ عدد

تعویض چراغ فلورسنت

تونلی ضد رطوبت، با المپ 
٢۴٠ عدد

تعویض چراغ خیابانی با يك

عدد المپ

) Watt 125<= P<=250(

٢۵٠ عدد

تعویض چراغ خیابانی با يك

)Watt 400<= Pعدد المپ (
٢۶٠ عدد

تعویض چراغ معابر  با يك عدد

المپ  با پايه فلزی مربوط،

براي نصب روی تیر يا ديوار.

٢٧٠ عدد

تعویض چراغ پاركی یا چمنی

با حباب  با يك عدد المپ با یا

بدون سبد محافظ

٢٨٠ عدد

تعویض چراغ آگاه كننده قرمز

برای ساختمانھای یا نقاط

مرتفع به  طور كامل و یك عدد

المپ تسمه اتصال، بدون

تابلوی فرمان مربوط، و بدون

پايه

٢٩٠ عدد

تعویض چراغ راھنما (خروج)

روکار 
٣٠٠ عدد

تعویض چراغ فلورسنت ضد

 خطر با نوعZoneانفجار براي 

، با حباب وEExedحفاظت 

١٨سويچ حفاظتی و با  المپ 

وات

٣١٠ عدد

١٢۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سیستم ھای روشنایی 
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض چراغ فلورسنت ضد

 خطر با نوعZoneانفجار براي 

، با حباب وEExedحفاظت 

٣۶سويچ حفاظتي و با  المپ 

وات.

٣٢٠ عدد

 سرويس و نگھداری فیتینگ

ھای روشنايی 
٣٣٠ عدد

تعويض متعلقات  فتینگ ھای

روشنایی

) Watt 125<= P<=1000(

٣۴٠ عدد

 تعمیر متعلقات فتینگ ھای

روشنایی

)  Watt 125<= P<=1000(

٣۵٠ عدد

سرويس و نگھداری چراغھای

مھتابی مختلف در ساختمان

ادارات و تأسیسات صنعتی 

٣۶٠ عدد

سرويس و نگھداری چراغھای

پیچی و میخی در انواع

مختلف در ادارات و تاسیسات

صنعتی

٣٧٠ عدد

تعويض چراغھای مھتابی

مختلف در ساختمان ادارات و

تاسیسات صنعتی 

٣٨٠ عدد

تعمیر چراغھای مھتابی

مختلف در ساختمان ادارات و

تاسیسات صنعتی

٣٩٠ عدد

تعويض چراغھای پیچی و

میخی در انواع مختلف در

ساختمان ادارات و تاسیسات

صنعتی

۴٠٠ عدد

تعمیر چراغھای پیچی و

میخی در انواع مختلف در

ساختمان ادارات و تاسیسات

صنعتی 

۴١٠ عدد

رفع اشکال از استارترھای

روشنايی شامل فتوسل،

کنتاکتور و وايرينگ 

۴٢٠ عدد

تامین روشنایی موقت ۴٣٠ عدد

تعویض قوطی تقسیم گرد

برق،دو راه، سه راه و چھار

راه دربوشن دار

۴۴٠ عدد

تعویض زانو و سه راه دردار،

برای لوله ھای برق در سایز

مختلف

۴۵٠ عدد

تعویض قوطی تقسیم

چھارگوش دردار،

 به ابعاد

 ×١۵٠X × ١۵٠=> (میلیمتر 

X(

۴۶٠ عدد

١٢۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سیستم ھای روشنایی 
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض قوطی تقسیم

چھارگوش دردار،

 به ابعاد

)١۵٠X × X × ١۵٠< (میلیمتر 

۴٧٠ عدد

تعویض قوطی كلید و پريز

چھارگوش 

٧٠ ×٧٠ به ابعاد تقريبی 

میلیمتر

۴٨٠ عدد

تعویض مھره برنجی برای

لوله ھای فوالدی برق
۴٩٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم دردار

ضد انفجار
۵٠٠ عدد

تعویض زانوی دردار ضد

انفجار
۵١٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم فیوزدار

برای نصب درفضای آزادبا

فیوز به طوركامل

۵٢٠ عدد

تعویض جعبه تقسیم فیوزدار

ضد انفجار، برای نصب

درفضای آزادبا  فیوز به

طوركامل

۵٣٠ عدد

تعویض فريم برای نصب

چراغ ھای توكار، ساخته شده

از نبشی وتسمه آھنی در

سقفھای كاذب،

به  ابعاد مناسب چراغ مربوط،

با يك دست رنگ ضد زنگ

۵۴٠ عدد

نصب با بست فلزی (اسپیت)

برای لوله ھای برق با پیچ و

رول پالگ مربوط

۵۵٠ عدد

نصب با بست غیر فلزی برای

لوله ھای برق، با پیچ و رول

پالگ مربوط

۵۶٠ عدد

تعویض ھواکش ھای سه فاز

و تک فاز در درون دفاتر و

تاسیسات صنعتی

۵٧٠ عدد

پیاده كردن مسیر و پیاده كردن

محل پايه، برای تیرھا و پايه

فلزی

۵٨٠ عدد

 تعویض پايه فلزی چراغ برق

به طور كامل و لکه گیری

پوشش پایه

۵٩٠ عدد

نصب پالك، شامل نمره و

مشخصات پايه یا تجھیز  بر

روی تجھیزات یا پایه ھا

۶٠٠ عدد

سرویس، تعویض المنت ھای

برقی
۶١٠ عدد

تعویض سیم مسی تك ال یا

)۶A=> افشان (میلیمتر مربع
۶٢٠ عدد

١٢٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سیستم ھای روشنایی 
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض سیم مسی تك ال یا

میلیمتر مربع١٠افشان  مقطع 

 میلیمتر مربع٢۵تا 

۶٣٠ عدد

تعویض سیم مسي تک ال یا

افشان با  مقطع

)٣۵A<= (میلیمتر مربع

۶۴٠ عدد

تعویض سیم مسی نسوز

(مقاوم در مقابل حرارت) به

مقطع

)۶A=> (میلیمتر مربع

۶۵٠ عدد

تعویض سیم مسی نسوز

(مقاوم در مقابل حرارت)  به

مقطع

)١٠A <= (میلیمتر مربع

۶۶٠ عدد

تعویض انواع کلید و پریز

بصورت روکار و توکار
۶٧٠ عدد

تعویض انواع دكمه فشاری

برای نصب توكار یا روکار
۶٨٠ عدد

تعویض ساکت و پالگ يك

فازونول و ارت در سایز ھای

مختلف

۶٩٠ عدد

تعویض كلید كولر، با قوطی

كلید مربوط
٧٠٠ عدد

تعویض انواع زنگ الکترونیکی

برای نصب توکار يا روكار
٧١٠ عدد

تعویض فیوز باکس ھای

کولری ھمراه با فیوز مربوطه
٧٢٠ عدد

تعویض لوله كشی روكار ،

بالوله فوالدی برق
٧٣٠ عدد

تعویض لوله كشی توكار،

بالوله فوالدی برق
٧۴٠ عدد

تعویض لوله كشی، بالوله

فوالدی برای سیستم ھای ضد

انفجار

٧۵٠ عدد

تعویض لوله کشی روکار يا

توکار، با لوله فوالدی قابل

انعطاف

٧۶٠ عدد

تعویض لوله كشی روكار ، با

لوله پی. وی. سی سخت

سنگین برق

٧٧٠ متر

تعویض لوله كشي توكار، با

لوله پی. وی. سی سخت

سنگین برق

٧٨٠ متر

تعویض لوله كشی توكار ، با

لوله پی. وی. سی یا لوله

پلی اتیلن برق قابل انعطاف 

٧٩٠ متر

١٢٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سیستم ھای روشنایی 
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض ترانکینگ ديواری از

  ھمراه با در،PVC-Uجنس 

انواع گوشه، قطعات اتصال و

غیره

٨٠٠ متر

تعویض پارتیشن از جنس

PVC-Uجھت تفکیک فضای 

داکت، برای عمق ھای مختلف

٨١٠ متر

تعویض جعبه کف خواب برای

نصب کلید و پريز،  از جنس  

PVC-Uبا روکش و در و ،

ارتفاع قابل تنظیم

٨٢٠ متر

تعویض داکت پالستیکی در

سایز مختلف
٨٣٠ متر

تعویض فتوسل براي

مدارھای فرمان و روشنايی
٨۴٠ عدد

تعویض باسداکت با اتصاالت

 <=Wپیچ و مھره ای به وزن (

 ۵٠KG/Mھمراه با قطعات (

نگه دارنده کابل به ھمراه

قطعات ارتباطی و انتھایی

٨۵٠ متر

تعویض باسداکت با اتصاالت

پیچ و مھره ای به وزن

) (50<W=<100KG/Mھمراه 

با قطعات نگه دارنده کابل به

ھمراه قطعات ارتباطی و

انتھایی

٨۶٠ متر

تعویض باسداکت با اتصاالت

پیچ و مھره ای به وزن

)١٠٠KG/M<Wھمراه با  (

قطعات نگه دارنده کابل به

ھمراه قطعات ارتباطی و

انتھایی

٨٧٠ متر

١٢٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

تجھیزات اندازه گیری 
٠٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تعویض كنتور تك  فاز  ٠١٠ عدد

تعویض كنتور سه  فاز

مستقیم
٠٢٠ عدد

تعویض كنتور سه  فاز

غیرمستقیم 
٠٣٠ عدد

تعویض آمپرمتر ٠۴٠ عدد

تعویض کسینوس في متر

تکفاز يا سه فاز
٠۵٠ عدد

تعویض فرکانس متر ٠۶٠ عدد

تعویض ولت متر ٠٧٠ عدد

تعویض مولتی متر ٠٨٠ عدد

تعویض وات متر ٠٩٠ عدد

تعویض وار متر ١٠٠ عدد

تعویض ترانس ايزوله در رنج

ھای ولتاژی مختلف و توان

ھای مختلف

١١٠ عدد

تعویض ترانس جريان از نوع

عبوری
١٢٠ عدد

تعویض ترانس جريان از نوع

حلقوی
١٣٠ عدد

تعویض كلید تبديل ولت متر  

تابلويی 
١۴٠ عدد

تعویض كلید تبديل آمپرمتر

تابلويی 
١۵٠ عدد

تعویض آناالیزر جھت

اندازه گیری كمیت ھای

الكتريكی

١۶٠ عدد

١٣٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رله ھا و سیستمھای حفاظتی برق
٠٩٠۴۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

تست وتنظیم رله اضافه

جريان تاخیری
٠١٠ مورد

تست وتنظیم رله اضافه

جريان لحظه ای
٠٢٠ مورد

تست وتنظیم رله اتصال زمین

آنی 
٠٣٠ مورد

تست وتنظیم رله اتصال زمین

تاخیری
٠۴٠ مورد

تست وتنظیم رله ديفرانسیل ٠۵٠ مورد

تست وتنظیم رله جھت دار  ٠۶٠ مورد

تست وتنظیم رله اتصال زمین

محدود شده لحظه ای 
٠٧٠ مورد

تست وتنظیم رله اتصال زمین

محدود شده تاخیری 
٠٨٠ مورد

تست وتنظیم رله بوخ ھولتس ٠٩٠ مورد

تست وتنظیم رله محافظ

روغن
١٠٠ مورد

تست و تنظیم  رله اضافه بار

حرارتی
١١٠ مورد

تست وتنظیم رله نشت جريان ١٢٠ مورد

تست وتنظیم رله برگشت

توان
١٣٠ مورد

گرد گیری و غبار زدايی، تمیز

كاری و روانكاری رله  باز شده 
١۴٠ مورد

تست ترانس جریان  ١۵٠ مورد

تست ترانس ولتاژ  ١۶٠ مورد

نصب مادگی تست پالک به

ھمراه سیم بندی مورد نیاز
١٧٠ مورد

نصب یک واحد رله حفاظتی

در انواع مختلف به  ھمراه

سیم بندی مربوطه

١٨٠ مورد

تست و تنظیم تجھیزات اندازه

گیری
١٩٠ مورد

تعویض رله ثانويه جھت

اتصال به ترانسفورماتور

MVجريان

٢٠٠ عدد

١٣١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فعالیت ھای متفرقه برق
٠٩٠۵۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق 

دستمزد كنده كاری، شیار در

آوردن و سوراخ كردن در

سطوح بنايی غیر بتنی برای

نصب ادوات ( لوله ھا يا جعبه

ھاو..) برق 

٠١٠ مورد

دستمزد كنده كاری، شیار در

آوردن و سوراخ كردن در

سطوح بتنی برای نصب

ادوات ( لوله ھايا جعبه ھاو..)

برق 

٠٢٠ مورد

مرمت گچ کاری و سیمان

کاری دیوارھای کنده شده

جھت نصب ادوات برقی

٠٣٠ مورد

نصب با میخ ياپیچ براي بتن

وآھن كه باتفنگ مربوط نصب

شود

٠۴٠ مورد

١٣٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل دھم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<=2 kwواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [7] 

2< X <= 4 kw5.5< X <= 22 kw22< X <= 55 kw160 kw < X
رديف

بھاي واحد (ريال)

LV الکتروموتور 
١٠٠١۶۴

گروه کد

فصل دھم-الكتروموتور

قطع و وصل  برق و باز کردن،

بستن  سویچ مربوطه و نصب

وجمع آوری تخته خطر بر روی

آن

٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

تمیز کاری جعبه اتصاالت، باز  

کردن پیچ و مھره ھای

اتصاالت الکتریکی کابل

ورودی برق و ارت، مھار و

کاور کردن آن ونصب مجدد

آنھا

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

٠٠تعویض جعبه اتصاالت موتور  ٠٣٠٠٠ مورد

٠٠تعمیر جعبه اتصاالت موتور  ٠۴٠٠٠ مورد

باز کردن گلند و جداسازی

کابل آن وبستن آنھا
٠٠ ٠۵٠٠٠ مورد

باز کردن پایه الکترو موتور و

بستن پس از اتمام کار
٠٠ ٠۶٠٠٠ مورد

 باز کردن کاور و در آوردن

پولی و کوپلینگ 
٠٠ ٠٧٠٠٠ مورد

باز و بستن کاور فن و جازدن

و در آوردن فن
٠٠ ٠٨٠٠٠ مورد

جوشکاری و تعمیر کاور فن

وسیستم خنک کاری
٠٠ ٠٩٠٠٠ مورد

باز و بستن در پوشھای جلو و

عقب پس از تمیز کاری و

تعمیرات الزم

٠٠ ١٠٠٠٠ مورد

جوشکاری و تراشکاری محل

برینگھا 
٠٠ ١١٠٠٠ مورد

٠٠جوشکاری و تراشکاری شفت  ١٢٠٠٠ مورد

تعویض برینگھای دو سر

الکترو موتور
٠٠ ١٣٠٠٠ مورد

تمیز کاری و سرویس یاتاقان

ھا ھمراه با متعلقات آن
٠٠ ١۴٠٠٠ مورد

تراشکاری و جوشکاری جھت

تعویض یاتاقان با بلبرینگ
٠٠ ١۵٠٠٠ مورد

تعمیر  یاتاقان ھا ھمراه با

متعلقات آن
٠٠ ١۶٠٠٠ مورد

عیب یابی و رفع عیب از سیم

پیچھای الکترو موتور
٠٠ ١٧٠٠٠ مورد

بررسی و جرم گیری سیم پیچ

استاتور و تمیز نمودن آن از

گرد غبار و چربی

٠٠ ١٨٠٠٠ مورد

٠٠سیم پیچی مجدد الکتروموتور ١٩٠٠٠ مورد

٠٠انجام تست مقاومت عایقی ٢٠٠٠٠ مورد

٠٠را ه اندازی بدون بار  ٢١٠٠٠ مورد

٠٠را ه اندازی با بار  ٢٢٠٠٠ مورد

٠٠اندازه گیری لرزش ٢٣٠٠٠ مورد

١٣٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل دھم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<=2 kwواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [7] 

2< X <= 4 kw5.5< X <= 22 kw22< X <= 55 kw160 kw < X
رديف

بھاي واحد (ريال)

LV الکتروموتور 
١٠٠١۶۴

گروه کد

فصل دھم-الكتروموتور

باز کردن پروانه اصلی و

جازدن آن  در فن ھای صنعتی

وباالنس نمودن آن

٠٠ ٢۴٠٠٠ مورد

بررسی جاروبک و زغال و

سایر متعلقات و تعمیر یا

DCتعویض آنھا در موتورھای 

٠٠ ٢۵٠٠٠ مورد

تست عایقی سیم پیچ قطب

DCھا در موتور ھای 
٠٠ ٢۶٠٠٠ مورد

تعویض سیم پیچ در موتور

DCھای 
٠٠ ٢٧٠٠٠ مورد

تعمیر سیم پیچ در موتور ھای

DC
٠٠ ٢٨٠٠٠ مورد

بررسی عایق بین تیغه ھای

کالکتور و تمیز کردن و ترمیم

عایق ھای آن در موتور ھای

DC

٠٠ ٢٩٠٠٠ مورد

تعویض کالکتور  در موتور

DCھای 
٠٠ ٣٠٠٠٠ مورد

تست آرمیچر در موتورھای

DC
٠٠ ٣١٠٠٠ مورد

٠٠تعويض الکتروموتور ٣٢٠٠٠ کیلوگرم

١٣۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل دھم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<500 kwواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

500<= X <900 kw900<= X <2200 kw2200<= X <3500 kw3500 kw <= X
رديف

بھاي واحد (ريال)

MV الکتروموتور 
١٠٠٢۶۴

گروه کد

فصل دھم-الكتروموتور

قطع و وصل  برق و باز کردن،

بستن  سویچ مربوطه و نصب

وجمع آوری تخته خطر بر روی

آن

٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

تمیز کاری جعبه اتصاالت، باز  

کردن پیچ و مھره ھای

اتصاالت الکتریکی کابل

ورودی برق و ارت، مھار و

کاور کردن آن ونصب مجدد

آنھا

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

٠٠تعویض جعبه اتصاالت موتور  ٠٣٠٠٠ مورد

٠٠تعمیر جعبه اتصاالت موتور  ٠۴٠٠٠ مورد

باز کردن گلند و جداسازی

کابل آن وبستن آنھا
٠٠ ٠۵٠٠٠ مورد

باز کردن پایه الکترو موتور و

بستن پس از اتمام کار
٠٠ ٠۶٠٠٠ مورد

باز کردن کاور و در آوردن

پولی و کوپلینگ 
٠٠ ٠٧٠٠٠ مورد

باز و بستن کاور فن و جازدن

و در آوردن فن
٠٠ ٠٨٠٠٠ مورد

جوشکاری و تعمیر کاور فن

وسیستم خنک کاری
٠٠ ٠٩٠٠٠ مورد

باز و بستن در پوشھای جلو و

عقب پس از تمیز کاری و

تعمیرات الزم

٠٠ ١٠٠٠٠ مورد

جوشکاری و تراشکاری محل

برینگھا 
٠٠ ١١٠٠٠ مورد

٠٠جوشکاری و تراشکاری شفت  ١٢٠٠٠ مورد

تعویض برینگھای دو سر

الکترو موتور
٠٠ ١٣٠٠٠ مورد

تمیز کاری و سرویس یاتاقان

ھا ھمراه با متعلقات آن
٠٠ ١۴٠٠٠ مورد

تراشکاری و جوشکاری جھت

تعویض یاتاقان با بلبرینگ
٠٠ ١۵٠٠٠ مورد

تعمیر  یاتاقان ھا ھمراه با

متعلقات آن
٠٠ ١۶٠٠٠ مورد

عیب یابی و رفع عیب از سیم

پیچھای الکترو موتور
٠٠ ١٧٠٠٠ مورد

بررسی و جرم گیری سیم پیچ

استاتور و تمیز نمودن آن از

گرد غبار و چربی

٠٠ ١٨٠٠٠ مورد

٠٠انجام تست مقاومت عایقی ١٩٠٠٠ مورد

٠٠را ه اندازی بدون بار  ٢٠٠٠٠ مورد

٠٠را ه اندازی با بار  ٢١٠٠٠ مورد

٠٠اندازه گیری لرزش ٢٢٠٠٠ مورد

باز کردن پروانه اصلی و

جازدن آن در فن ھای صنعتی

وباالنس نمودن آن

٠٠ ٢٣٠٠٠ مورد

١٣۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل دھم-الكتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<500 kwواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

500<= X <900 kw900<= X <2200 kw2200<= X <3500 kw3500 kw <= X
رديف

بھاي واحد (ريال)

MV الکتروموتور 
١٠٠٢۶۴

گروه کد

فصل دھم-الكتروموتور

٠٠ تعويض الکتروموتور ٢۴٠٠٠ کیلوگرم

١٣۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل یازدھم-ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

ترانسفورماتورھاي قدرت 
١١٠١۶۴

گروه کد

فصل یازدھم-ترانسفورماتور

قطع و وصل  برق،جدا کردن و

وصل سویچ ترانسفورماتور،

اتصال به زمین و نصب و جمع

آوری تخته خطر (در دو سمت

ترنس)

٠١٠ مورد

باز کردن متعلقات جعبه،

درپوش ھای جعبه، اتصال

ورودی و بستن مجدد آنھا

(ولتاژ فشار متوسط)

٠٢٠ مورد

باز کردن متعلقات جعبه،

درپوش ھای جعبه، اتصال

ورودی و بستن مجدد آنھا

(ولتاژ فشارضعیف)

٠٣٠ مورد

باز و بستن، تمیز کاری و آچار

کشی اتصاالت

الکتریکی(ولتاژ فشار

متوسط)

٠۴٠ مورد

باز و بستن، تمیز کاری و آچار

کشی اتصاالت

الکتریکی(ولتاژ فشارضعیف)

٠۵٠ مورد

باز و بستن مقره ھا و بررسی

نشت بندھا
٠۶٠ مورد

تعویض نشت بندھا ٠٧٠ مورد

تعمیر نشت بندھا و رفع

نشتی در صورت نیاز 
٠٨٠ مورد

بازدید، بررسی و تمیز نمودن

بدنه و رادیاتورھا و متعلقات

ترانس از گریس ،گرد و خاک

یا ھرنوع چربی

٠٩٠ مورد

رفع نشتی از بدنه و

رادیاتورھای ترانس
١٠٠ مورد

بررسی و تست نشان دھنده

ھا ،آالرمھاو تریپھا و اطمینان

از صحت عملکرد 

١١٠ مورد

تعویض نشان دھنده ھا

،آالرمھاو تریپھا
١٢٠ مورد

باز کردن و بستن درب ترانس

جھت بازدید وبررسی سیم

پیچ،ھسته وتپ چنجر

١٣٠ مورد

وکیوم کردن وتزریق گاز  ١۴٠ مورد

تست مقاومت عایقی ١۵٠ مورد

انجام تست ھای پیش از راه

اندازی 
١۶٠ مورد

انجام تست دی الکتریک

روغن
١٧٠ مورد

نمونه گیری از روغن ١٨٠ مورد

١٩٠ تعویض روغن مورد

تعویض رطوبت گیر ٢٠٠ مورد

١٣٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل یازدھم-ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

ترانسفورماتورھاي قدرت 
١١٠١۶۴

گروه کد

فصل یازدھم-ترانسفورماتور

٢١٠ احیا رطوبت گیر مورد

بازکردن  و بستن محفظه

رطوبت گیر
٢٢٠ مورد

آچار کشی کلیه اتصاالت

مکانیکی ترانس و رادیاتورھا
٢٣٠ مورد

تمیز کاری و علف زنی محوطه

outdoorاطراف ترانس ھای 
٢۴٠ مورد

تمیز کاری و گرد گیری محوطه

indoorاطراف ترانس ھای 
٢۵٠ مورد

تعویض ترانسفورماتور به وزن

W <= 1000 KG
٢۶٠ کیلوگرم

تعويض ترانسفورماتور به وزن

  (1000<=W<2500) KG
٢٧٠ کیلوگرم

تعويض ترانسفورماتور به

KG (W<5000=>2500)  وزن
٢٨٠ کیلوگرم

تعويض ترانسفورماتور به

KG (W<10000=>5000) وزن
٢٩٠ کیلوگرم

تعويض ترانسفورماتور به

)W<30000=>10000) وزن

KG

٣٠٠ کیلوگرم

تعويض ترانسفورماتور به وزن

 (30000<=W) KG
٣١٠ کیلوگرم

١٣٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوازدھم- سیستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

 سیستمھای حفاظتي کاتديک در خشکی
١٢٠١۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت كاتديك 

تعویض تجھیزات سیستم

مونیتورينگ جریان حفاظت

کاتديک 

٠١٠ مورد

 آماده سازی بستر آندی و آند

گذاری برای آندھای از نوع

نواری 

٠٢٠ مترطول

 آماده سازی بستر آندی و آند

گذاری برای آندھای میله ای

 متر٢تا عمق 

٠٣٠ مورد

١٣٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوازدھم- سیستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

 سیستمھاي حفاظتي کاتديک - در اسکله
١٢٠٢۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت كاتديك 

انتقال و نصب آند يا الکترود

Meter(h<=5) مرجع در عمق
٠١٠ مورد

انتقال و نصب آند يا الکترود

مرجع در عمق

 (5<h<=10)Meter

٠٢٠ مورد

انتقال و نصب آند يا الکترود

مرجع در عمق

 (10<h<=20)Meter

٠٣٠ مورد

انتقال و نصب آند يا الکترود

مرجع در عمق

 (20<h<=30)Meter

٠۴٠ مورد

انتقال و نصب آند يا الکترود

مرجع در عمق

 (30<h<=40)Meter

٠۵٠ مورد

انتقال و نصب آند يا الکترود

Meter(h>40) مرجع در عمق
٠۶٠ مورد

کابل کشی روي سازه اسکله

روی آب 
٠٧٠ مترطول

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره روی سازه اسکله در

Meter(h<=5) عمق

٠٨٠ مورد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره روی سازه اسکله  در

Meter(h<=10>5) عمق 

٠٩٠ مورد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره روی سازه اسکله  در

Meter(h<=20>10) عمق 

١٠٠ مورد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره روی سازه اسکله  در

Meter(h<=30>20) عمق 

١١٠ مورد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره روی سازه اسکله  در

Meter(h<=40>30) عمق 

١٢٠ مورد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره روی سازه اسکله  در

Meter(h>40) عمق 

١٣٠ مورد

تعویض تجھیزات سیستم

مونیتورينگ حفاظت کاتديک با

استفاده از الکترود مرجع

١۴٠ مورد

١۴٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل دوازدھم- سیستم حفاظت كاتديك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

 رکتی فایرھای حفاظت کاتديک - در خشکی و اسکله
١٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت كاتديك 

باز کردن درب ترانس

وگريسكاری درب ھا و پیچ و

مھره ھا و بستن درب ھا و

اتصاالت جداشده از بدنه

٠١٠ مورد

بیرون آوردن سیم پیچ ھای

ترانسفورمر و متعلقات

داخلی در صورت معیوب بودن

دستگاه و بررسی کلیه

بوشینگھا

٠٢٠ مورد

آزمايش الكتريكی سیم پیچ

ھا و ديودھای يكسو كننده

بوسیله مگر و اھم متر 

٠٣٠ مورد

رفع اشکال الكتريكی سیم

پیچ ھا و ديودھای يكسو

كننده 

٠۴٠ مورد

تعویض سیم پیچ ھا و

ديودھای يكسو كننده 
٠۵٠ مورد

تعویض واشر ھای درز بند  ٠۶٠ مورد

 شستشوی کلیه قطعات

رکتی فاير با روغن عايق
٠٧٠ مورد

تعويض سیلیکاژل  ٠٨٠ مورد

تعويض آمپرمترھا و ولت

مترھا 
٠٩٠ مورد

تمیزنمودن بدنه بیرونی رکتی

فاير از گريس، گرد و خاك يا

ھر نوع چربی و آچار کشی

اتصاالت مکانیکی 

١٠٠ مورد

تست صحت عملکرد رکتی

فایر با اندازه گیری پارامترھا

الکتریکی و بازدید سطح

روغن

١١٠ مورد

بازديد از كلیه سیمھای رابط و

كلیدھای تغییر دھنده نسبت

ولتاژ و جريان دستگاه و

اطمینان از صحت عملکرد آنھا

١٢٠ مورد

تعويض كلیدھای تغییر دھنده

نسبت ولتاژ و جريان دستگاه 
١٣٠ مورد

تعمیر كلیدھای تغییر دھنده

نسبت ولتاژ و جريان دستگاه 
١۴٠ مورد

تعویض روغن ١۵٠ مورد

 تمیزكاری و بررسی پیچ و

مھره ھای جعبه ھا و درب

ھای اتصاالت الكتريكی

١۶٠ مورد

بررسی و رفع اشکال از كلید

 وACفیوزھای ورودی 

 DCخروجی 

١٧٠ مورد

تعویض كلید فیوزھای

 DC و خروجی ACورودی
١٨٠ مورد

١۴١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سیزدھم- تلمبه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<15 KW15<=P<75 KW75<=P<200 KW
رديف

بھاي واحد (ريال)

پمپ ھاي جابجايي مثبت - در خشکی و اسکله 
١٣٠١۶۴

گروه کد

فصل سیزدھم- تلمبه ھا 

باز کردن قطعات و اجزاي

داخلي پمپ به طور کامل 
٠١٠٠٠ مورد

شستشو و بررسی بدنه پمپ  ٠٢٠٠٠ مورد

تعویض بدنه پمپ  ٠٣٠٠٠ مورد

تعمیر بدنه پمپ ٠۴٠٠٠ مورد

٠۵٠٠٠ تعویض بیرينگ ھا  مورد

بازرسی نشت بندشامل

Packing، Mechanical Seal،

 ھا O-Ringکاسه نمدھا و 

٠۶٠٠٠ مورد

تعویض نشت بند شامل

Packingو كاسه نمدھا و 

O-Ringھا 

٠٧٠٠٠ مورد

تعویض نشت بند شامل

Packing، Mechanical Seal،

 ھا O-Ringکاسه نمدھا و 

٠٨٠٠٠ مورد

 بازرسی شفت و شفت

) Sleeveاسلیو (
٠٩٠٠٠ مورد

تعویض شفت  ١٠٠٠٠ مورد

تعویض شفت اسلیو

)Sleeve (
١١٠٠٠ مورد

بازرسی  وضعیت لقی

رینگ ھای سایشی 
١٢٠٠٠ مورد

بازرسی اجزای متحرک پمپ

شامل چرخدنده ھا، پیستون

ھا، پلنجرھا و اسکروھا  

١٣٠٠٠ مورد

تعویض چرخدنده ھا در پمپ ١۴٠٠٠ مورد

تعویض پیستون ھا در پمپ ١۵٠٠٠ مورد

تعویض پلنجر ھا در پمپ ١۶٠٠٠ مورد

تعویض اسکرو ھا در پمپ ١٧٠٠٠ مورد

Sideبازرسی و رفع عیب 

Glassروغن 
١٨٠٠٠ مورد

مونتاژ کامل پمپ ١٩٠٠٠ مورد

بازرسی کوپلینگ پمپ  ٢٠٠٠٠ مورد

تعویض کوپلینگ پمپ  ٢١٠٠٠ مورد

تعویض روغن پمپ ٢٢٠٠٠ لیتر

ھم محوری پمپ و دستگاه

محرک
٢٣٠٠٠ مورد

 بازرسی لوله ھای ورود و

خروج سیال  
٢۴٠٠٠ مورد

رفع عیب لوله ھای ورود و

خروج سیال
٢۵٠٠٠ مورد

 لوله ھایGasketتعويض 

ورود و خروج سیال  
٢۶٠٠٠ مورد

راه اندازی پمپ ٢٧٠٠٠ مورد

١۴٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سیزدھم- تلمبه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
P<75 KW=>15واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

P<15 KW75<=P<200 KW200<=P<400 KW400<=P<800 KW800<=P<1500 KW
رديف

بھاي واحد (ريال)

پمپ گريز از مرکز - در خشکی و اسکله
١٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سیزدھم- تلمبه ھا 

باز کردن قطعات و اجزای

داخلی پمپ به طور کامل 
٠٠ ٠ ٠١٠٠٠ مورد

٠٠شستشو و بررسی بدنه پمپ  ٠ ٠٢٠٠٠ مورد

٠٠تعویض بدنه پمپ  ٠ ٠٣٠٠٠ مورد

٠٠تعمیر بدنه پمپ  ٠ ٠۴٠٠٠ مورد

٠٠ تعویض بیرينگ ھا  ٠ ٠۵٠٠٠ مورد

بازرسی نشت بند شامل

Packing، Mechanical Seal،

 ھا O-Ringکاسه نمدھا و 

٠٠ ٠ ٠۶٠٠٠ مورد

تعویض نشت بند شامل

Packingو كاسه نمدھا و 

O-Ringھا 

٠٠ ٠ ٠٧٠٠٠ مورد

تعویض نشت بند شامل

Mechanical Sealو کاسه 

 ھاO-Ringنمدھا و 

٠٠ ٠ ٠٨٠٠٠ مورد

 بازرسی شفت و شفت

) Sleeveاسلیو (
٠٠ ٠ ٠٩٠٠٠ مورد

٠٠تعویض شفت  ٠ ١٠٠٠٠ مورد

بازرسی وضعیت لقی

رینگ ھای سایشی  
٠٠ ٠ ١١٠٠٠ مورد

بازرسی پروانه یا پروانه ھای

پمپ 
٠٠ ٠ ١٢٠٠٠ مورد

تعویض پروانه یا پروانه ھای

پمپ 
٠٠ ٠ ١٣٠٠٠ مورد

Sideبازرسی و رفع عیب 

Glassروغن 
٠٠ ٠ ١۵٠٠٠ مورد

٠٠مونتاژ کامل پمپ ٠ ١۶٠٠٠ مورد

٠٠بازرسی کوپلینگ پمپ ٠ ١٧٠٠٠ مورد

٠٠تعویض کوپلینگ پمپ  ٠ ١٨٠٠٠ مورد

٠٠تعویض روغن پمپ  ٠ ١٩٠٠٠ لیتر

ھم محوری پمپ و دستگاه

محرک
٠٠ ٠ ٢٠٠٠٠ مورد

 بازرسی لوله ھای ورود و

خروج سیال 
٠٠ ٠ ٢١٠٠٠ مورد

رفع عیب لوله ھای ورود و

خروج سیال
٠٠ ٠ ٢٢٠٠٠ مورد

 لوله ھایGasketتعويض 

ورود و خروج سیال  
٠٠ ٠ ٢٣٠٠٠ مورد

٠٠راه اندازی پمپ ٠ ٢۴٠٠٠ مورد

١۴٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=10 MWMW 30=>x> 10MWMW 50=>x> 30 MW
رديف

بھاي واحد (ريال)

توربوژنراتور
١۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

ثبت میزان لرزش در چند

PMG,EXCITER ,MAINنقطه (

GENERATOR وثبت مقادیر (

٠١٠٠٠ مورد

ثبت پارامتر ھای الکتریکی

)PMG,EXCITER ,MAIN

GENERATOR وثبت مقادیر (

٠٢٠٠٠ مورد

قطع برق و جدا کردن سوئیچ

ژنراتور و نصب تخته خطر بر

روی آن و وصل کردن

٠٣٠٠٠ مورد

PMGباز کردن کاور  ٠۴٠٠٠ مورد

 وPMGجداکردن کلیه اتصاالت 

قطعات انتقال دھنده قدرت

 و اطمینانPMG و Excitorبین 

از سالمت آنھا

٠۵٠٠٠ مورد

بررسی مغناطیس دائم روتور ٠۶٠٠٠ مورد

 درPMGراه اندازی آزمایشی 

شرایط نامی و اندازه گیری

مقادیر ولتاژ، جریان و فرکانس

خروجی آن و تطابق با مقادیر

 PMGنامی 

٠٧٠٠٠ مورد

بررسی کابل ھای خروجی

PMGو آچارکشی اتصاالت 

کابلھا

٠٨٠٠٠ مورد

جداسازی اتصاالت الکتریکی

Exciterو مکانیکی 
٠٩٠٠٠ مورد

تست سالمت دیودھا و

اطمینان از صحت عملکرد آنھا
١٠٠٠٠ مورد

تعویض دیودھا ١١٠٠٠ مورد

  و اطمینانHeat sinkبررسی 

از محکم بودن صفحات در

محل خود و آچارکشی

دیوارھای نصب شده بر روی

صفحات

١٢٠٠٠ مورد

بررسی کابل ھای خروجی

Exciterو بررسی اتصاالت  

برقی و آچار کشی آنھا

١٣٠٠٠ مورد

جداسازی کلیه اتصاالت

الکتریکی و مکانیکی حایل،

شامل کاور بیرینگھا و دیواره

 وExciterجداکننده اتاقک 

Main generator

١۴٠٠٠ مورد

تمیزکاری و جرم گیری کامل

سیم پیچ ھا (بدون خارج کردن

روتور تا محل قابل دسترس) 

١۵٠٠٠ مورد

تست عایقی سیم پیچ ھای

استاتور و روتور 
١۶٠٠٠ مورد

بررسی کابلھای خروجی  و

بررسی اتصاالت برقی آن و

آچارکشی اتصاالت کابل ھا

١٧٠٠٠ مورد

١۴۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=10 MWMW 30=>x> 10MWMW 50=>x> 30 MW
رديف

بھاي واحد (ريال)

توربوژنراتور
١۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

بررسی مقاومت نقطه صفر

ژنراتور و اندازه گیری

الکتریکی آن

١٨٠٠٠ مورد

تمیز کاری و آچارکشی

اتصاالت مقاومت نقطه صفر

ژنراتور

١٩٠٠٠ مورد

تمیزكاري ماژولھاي الكتريكي

اتاق فرمان
٢٠٠٠٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم تحریک
٢١٠٠٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

تحریک
٢٢٠٠٠ مورد

تعویض کارتھای سیستم

تحریک
٢٣٠٠٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم سنکرون
٢۴٠٠٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

سنکرون
٢۵٠٠٠ مورد

تعویض کارتھای سیستم

سنکرون
٢۶٠٠٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم کنترل ولتاژ
٢٧٠٠٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

کنترل ولتاژ
٢٨٠٠٠ مورد

تعویض کارتھای سیستم

کنترل ولتاژ
٢٩٠٠٠ مورد

بازديد، تمیزکاری ذغال ھا و

جاروبک ھا 
٣٠٠٠٠ مورد

تعويض ذغال ھا  ٣١٠٠٠ مورد

تست سالمت قطعات و

عناصر نیمه ھادي گردان

(نصب شده روي روتور)

٣٢٠٠٠ مورد

تست سالمت سنسورھای

حرارتی ژنراتور
٣٣٠٠٠ مورد

بررسی و اطمینان از عملکرد

ھیترھای سیم پیچ ژنراتور
٣۴٠٠٠ مورد

رفع اشکال ھیترھای سیم

پیچ ژنراتور
٣۵٠٠٠ مورد

تعویض ھیترھای سیم پیچ

ژنراتور
٣۶٠٠٠ مورد

تمیز کاری و آچارکشی

اتصاالت و اطمینان از سالمت

بوشینگ ھای ترمینال

خروجی ژنراتور

٣٧٠٠٠ مورد

تست صحت عملکرد خازن و

برقگیرھای باکس خروجی

ژنراتور

٣٨٠٠٠ مورد

١۴۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=10 MWMW 30=>x> 10MWMW 50=>x> 30 MW
رديف

بھاي واحد (ريال)

توربوژنراتور
١۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

رفع اشکال خازن و

برقگیرھای باکس خروجی

ژنراتور

٣٩٠٠٠ مورد

تعویض خازن و برقگیرھای

باکس خروجی ژنراتور
۴٠٠٠٠ مورد

ترمیم عایق سیم پیچ ھا  ۴١٠٠٠ مورد

١۴۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=400 kWMW (1=>x> 400)kWMW(3=>x> 1)MW
رديف

بھاي واحد (ريال)

دیزل ژنراتور 
١۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

ثبت میزان لرزش در چند

PMG,EXCITER ,MAINنقطه (

GENERATOR وثبت مقادیر (

٠١٠٠٠ مورد

ثبت پارامتر ھای الکتریکی

)PMG,EXCITER ,MAIN

GENERATOR وثبت مقادیر (

٠٢٠٠٠ مورد

قطع برق و جدا کردن سوئیچ

ژنراتور و نصب تخته خطر بر

روی آن و وصل کردن

٠٣٠٠٠ مورد

٠۴٠٠٠ استارترDCجداکردن موتور  مورد

بررسی سیم پیچی اتوماتیک

استارتر، کلید (پولک) قطع و

وصل، دو شاخه محرک دھنده

استارتر و اطمینان از صحت

عملکرد آنھا

٠۵٠٠٠ مورد

تعمیر سیم پیچی اتوماتیک

استارتر
٠۶٠٠٠ مورد

تعمیر  يا تعويض کلید (پولک)

قطع و وصل
٠٧٠٠٠ مورد

تعمیر و تعويض دو شاخه

محرک استارتر 
٠٨٠٠٠ مورد

بررسی کابل ھای ورودی به

اتوماتیک استارتر و خروجی

 DCبه موتور 

٠٩٠٠٠ مورد

بررسی پینیون موتور استارتر  ١٠٠٠٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم کنترل ولتاژ
١١٠٠٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

کنترل ولتاژ
١٢٠٠٠ مورد

تعویض کارتھای سیستم

کنترل ولتاژ
١٣٠٠٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم کنترل دور
١۴٠٠٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

کنترل دور
١۵٠٠٠ مورد

تعویض کارتھای سیستم

کنترل دور
١۶٠٠٠ مورد

بررسی، تست و رفع اشكال

بوبین سوخت
١٧٠٠٠ مورد

تعویض بوبین سوخت ١٨٠٠٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال

سیستم کنترل
١٩٠٠٠ مورد

تعویض سیستم کنترل شامل

سیم بندی و تغییر ماژول

کنترل

٢٠٠٠٠ مورد

جداسازی اتصاالت الکتریکی

PMG و Exciterو مکانیکی 
٢١٠٠٠ مورد

١۴٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=400 kWMW (1=>x> 400)kWMW(3=>x> 1)MW
رديف

بھاي واحد (ريال)

دیزل ژنراتور 
١۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

تست و اطمینان از عملکرد و

PMG و Exciterتمیزکاری 
٢٢٠٠٠ مورد

PMG و Exciter عایق کاری  ٢٣٠٠٠ مورد

تعويض دیزل ژنراتور ٢۴٠٠٠ مورد

تست و اطمینان از عملکرد

گرمکن ھا 
٢۵٠٠٠ مورد

تعمیر گرمکن ھا  ٢۶٠٠٠ مورد

تعویض گرمکن ھا  ٢٧٠٠٠ مورد

ECUبررسی و تست  ٢٨٠٠٠ مورد

ECUتعویض ٢٩٠٠٠ مورد

ECUرفع اشکال ٣٠٠٠٠ مورد

١۴٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل پانزدھم- باتری شارژر, يو پي اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

باتری، باتری شارژر ، یو پی اس
١۵٠١۶۴

گروه کد

فصل پانزدھم- باتری شارژر, يو پي اس و چاپر 

تست اولیه باتری ٠١٠ مورد

احیا باتری ٠٣٠ مورد

ساخت الکترولیت و پر کردن

باتری
٠۴٠ مورد

تست شارژ و دشارژ باتری ٠۵٠

بازدید، اطمینان از صحت

عملکرد، تمیزکاری و

آچارکشی  اتصاالت الکتریکی

UPSباتری شارژر یا 

٠۶٠ دستگاه

 آچارکشی یا ترمیم اتصاالت

UPSمکانیکی باتری شارژر یا 
٠٧٠ دستگاه

نصب و راه اندازی باتری

) ھمراهAmper I<30شارژر  (

با تست ھای مربوطه

٠٨٠ دستگاه

نصب و راه اندازی باتری

)Amper I>=30شارژر(

ھمراه با تست ھای مربوطه

٠٩٠ دستگاه

 (باUPSنصب و راه اندازی 

S<5ولت آمپر) ھمراه با 

تست ھای مربوطه

١٠٠ دستگاه

  (باUPSنصب و راه اندازی 

S>=5ولت آمپر) ھمراه با 

تست ھای مربوطه

١١٠ دستگاه

عیب یابی از باتری شارژر یا

UPS
١٢٠ دستگاه

تعویض برد ھای الکترونیکی

UPSباتری شارژر یا 
١٣٠ دستگاه

تست عملکردی شارژر ١۴٠ دستگاه

UPSتست عملکردی  ١۵٠ دستگاه

تعویض باتری به وزن  

)W <= 5 KG( 
١۶٠ کیلوگرم

 تعویض باتری به وزن 

)KG (5<W=<15
١٧٠ کیلوگرم

تعویض باتری به وزن  

)W >15 KG( 
١٨٠ کیلوگرم

١۴٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw 500 =>واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

500 < X<= 1000 Kw100 < X<= 1500 Kw1500 < X<= 200 Kw2000 < X<= 3000 Kw
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات اساسی موتورھای درون سوز 
١۶٠١۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز 

ثبت اطالعات اولیه(فشارھا

،دماھا،نحوه کارو...)

ورکوردھای الزم

٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

جداکردن باطریھا والک کردن

برق سیستمھای کنترلی و

اتصال مجدد

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

جداکردن وبستن کوپلینگھای

انتقال دھنده
٠٠ ٠٣٠٠٠ مورد

تخلیه سیال سیستم خنک

کننده و شارژ مجدد
٠٠ ٠۴٠٠٠ مورد

انالیز سیال سیستم خنك

کننده
٠٠ ٠۵٠٠٠ مورد

تخلیه روغن دستگاه و

شستشوی مخزن و شارژ

مجدد

٠٠ ٠۶٠٠٠ مورد

٠٠انالیز روغن ٠٧٠٠٠ مورد

باز کردن مانی فولد

اگزاست-(بازدید ،تعمیرات

الزم) و نصب مجدد

٠٠ ٠٨٠٠٠ مورد

باز کردن مانی فولد

ھوا-(بازدید،تعمیرات وکارھای

الزم) و نصب مجدد

٠٠ ٠٩٠٠٠ مورد

باز کردن الینھای مورد نیاز

سیستم خنک کاری و باز

کردن رادیاتور-(چک وبازدید،

تعمیرات، تعویض لوازم)

٠٠ ١٠٠٠٠ مورد

باز کردن پروانه تسمه پروانه

و واتر پمپ وترموستات

-(چک وبازدید)

٠٠ ١١٠٠٠ مورد

باز کردن کاورھای سوپاپ و

انژاتورھا -(چک وبازدید،

تعمیرات، تعویض لوازم)

٠٠ ١٢٠٠٠ مورد

باز کردن میل اسبکھا

،اسبکھا،الین روغن ومیل

تایپیتھا  (چک

وبازدید،تعمیرات، تعویض

لوازم)

٠٠ ١٣٠٠٠ مورد

باز کردن پیچھای سر

سیلندر(ھا)وبرداشتن سر

سیلندر (چک وبازدید،

تعمیرات، تعویض لوازم)

٠٠ ١۴٠٠٠ مورد

بازکردن سوپاپھا واجزای

آنھا-(چک وبازدید، تعمیرات،

آب بندی، تعویض قطعات

٠٠ ١۵٠٠٠ مورد

فیلر گیری طبق دستور

سازنده
٠٠ ١۶٠٠٠ مورد

باز کردن کاورھای اطراف

بلوک سیلندر و نصب مجدد
٠٠ ١٧٠٠٠ مورد

١۵٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw 500 =>واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

500 < X<= 1000 Kw100 < X<= 1500 Kw1500 < X<= 200 Kw2000 < X<= 3000 Kw
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات اساسی موتورھای درون سوز 
١۶٠١۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز 

بیرون اوردن میل سوپاپ

(ھا)ھمراه یاتاقانھای مربوطه

وتایپیتھا

٠٠ ١٨٠٠٠ مورد

باز کردن و بررسی سیستم

سوخت رسانی شامل

الینھای سوخت، پمپ گازوئیل

٠٠ ١٩٠٠٠ مورد

باز کردن و بررسی سیستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

آولر روغن والینھا

٠٠ ٢٠٠٠٠ مورد

٠٠باز کردن کارتل و نصب مجدد ٢١٠٠٠ مورد

باز کردن یاتاقانھای متحرك و

اندازه گیری لقی ھا و نصب

مجدد

٠٠ ٢٢٠٠٠ مورد

درآوردن پیستون و شاتون و

سرویس کامل آنھا (بررسی

فیزیكی سطح پیستون)

٠٠ ٢٣٠٠٠ مورد

باز کردن فالیویل -(چک

وبازدید و تستھای الزم)

ونصب مجدد

٠٠ ٢۴٠٠٠ مورد

باز کردن یاتاقانھای ثابت (چک

وبازدید، تعمیرات، وتستھای

الزم) ونصب مجدد

٠٠ ٢۵٠٠٠ مورد

بیرون آوردن میل لنگ (چک و

بازدید، تعمیرات، تعویض

قطعات مورد نیاز وتستھا

٠٠ ٢۶٠٠٠ مورد

بیرون کشیدن الینر داخل

بلوک سیلندر- (بررسی و

تعویض لوازم مورد نیاز)

٠٠ ٢٧٠٠٠ مورد

باز کردن و سرویس سیستم

فیلتراسیون ھوای ورودی 

والینھای مربوطه

٠٠ ٢٨٠٠٠ مورد

باز کردن توربو شارژر(چک و

بازدید، تعمیرات، تعویض

قطعات مورد نیاز و تستھا

٠٠ ٢٩٠٠٠ مورد

بازدید–(بازکردن اینتر کولر 

وتستھای الزم ) و نصب مجدد
٠٠ ٣٠٠٠٠ مورد

باز کردن الترناتور(دینام)-(

تعمیرات، تعویض قطعات

مورد نیاز و تستھای الزم

٠٠ ٣١٠٠٠ مورد

باز کردن سیستم راه انداز

ھیدرولیكی، تعمیرات

و تعویض قطعات الزم ونصب

مجدد

٠٠ ٣٢٠٠٠ مورد

باز کردن سیستم راه انداز

نیوماتیكی، تعمیرات وتعویض

قطعات الزم ونصب مجدد

٠٠ ٣٣٠٠٠ مورد

باز کردن سیستم راه انداز

الكتریكی و نصب مجدد
٠٠ ٣۴٠٠٠ مورد

٠٠ھم محوری ٣۵٠٠٠ مورد

١۵١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw 500 =>واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

500 < X<= 1000 Kw100 < X<= 1500 Kw1500 < X<= 200 Kw2000 < X<= 3000 Kw
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات اساسی موتورھای درون سوز 
١۶٠١۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم- موتورھای درون سوز 

بررسی لرزه گیرھای موتور و

تعویض آنھا
٠٠ ٣۶٠٠٠ مورد

٠٠باز کردن و بستن گاورنر ٣٧٠٠٠ مورد

١۵٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفدھم- تجھیزات كنترلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سخت افزاری و نرم افزاری 
١٧٠١۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم- تجھیزات كنترلی 

٠١٠ CPUرفع عیب کارت  عدد

٠٢٠ CPUتعویض کارت  عدد

رفع عیب کارتھای ورودی

خروجی دیجیتال
٠٣٠ عدد

تعویض کارتھای ورودی

خروجی دیجیتال
٠۴٠ عدد

رفع عیب کارتھای ورودی

خروجی آنالوگ
٠۵٠ عدد

تعویض کارتھای ورودی

خروجی آنالوگ
٠۶٠ عدد

رفع عیب کارتھای خاص ٠٧٠ عدد

تعویض کارتھای خاص ٠٨٠ عدد

رفع عیب سیستم

)POWERتغذیه(
٠٩٠ عدد

تعویض سیستم

)POWERتغذیه(
١٠٠ عدد

تعویض رك ١١٠ عدد

تعویض ریل ١٢٠ عدد

 MONITOR OR HMI  عیب

یابی و رفع عیب از
١٣٠ عدد

کالیبراسیون کارتھای

الکترونیکی 
١۴٠ عدد

Tuneکردن لوپ ھای کنترلی 

PID
١۵٠ حلقه

تست تجھیزات شبكه صنعتی ١۶٠ دستگاه

رفع عیب تجھیزات شبكه

صنعتی و لوپ چک مسیر

مربوطه

١٧٠ حلقه

تعویض تجھیزات شبكه

صنعتی و لوپ چک مسیر

مربوطه

١٨٠ حلقه

١٩٠ تعویض فیوز و المپ سیگنال عدد

 FORCE و UNFORCE٢٠٠ کردن عدد

Backup گیری و Restore  

کردن حافظه 
٢١٠ عدد

لوپ چک ورودی و خروجی ٢٢٠ حلقه

PCرفع عیب سخت افزاري از  ٢٣٠ عدد

نصب نرم افزارھای تخصصی

و انجام تنظیمات آنھا بر روي

PC

٢۴٠ دستگاه

تعویض کارتریج پرینتر ٢۵٠ عدد

رفع عیب سیستم تھويه پانل ٢۶٠ عدد

انجام پیکربندی و راه اندازی

ESDسیستم 
٢٧٠ عدد

انجام پیکربندی و راه اندازی

BMSسیستم 
٢٨٠ عدد

١۵٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفدھم- تجھیزات كنترلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

سخت افزاری و نرم افزاری 
١٧٠١۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم- تجھیزات كنترلی 

انجام پیکربندی و راه اندازی

PLCسیستم 
٢٩٠ عدد

انجام پیکربندی و راه اندازی

DCSسیستم 
٣٠٠ عدد

انجام پیکربندی و راه اندازی

FCSسیستم 
٣١٠ عدد

انجام پیکربندی و راه اندازی

F&Gسیستم 
٣٢٠ عدد

اصالح برنامه و برنامه نويسی ٣٣٠ عدد

اصالح نقشه ھای فنی ٣۴٠

١۵۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل ھفدھم- تجھیزات كنترلی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

 F&Gتجھیزات کنترلی مربوط به سیستم ھای اعالن و اطفاء حريق 
١٧٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم- تجھیزات كنترلی 

رفع عیب کارت ھای

الکترونیکی
٠١٠ عدد

تعویض کارت ھای

الکترونیکی
٠٢٠ عدد

رفع عیب پنل اعالن حريق ٠٣٠ عدد

تعویض پنل اعالن حريق ٠۴٠ عدد

رفع عیب سیستم

)POWERتغذیه(
٠۵٠ عدد

تعویض سیستم

)POWERتغذیه(
٠۶٠ عدد

٠٧٠ تعویض فیوز و المپ سیگنال عدد

لوپ چک ورودی و خروجی ٠٨٠ حلقه

تست تجھیزات شبكه صنعتی  ٠٩٠ حلقه

 FORCE و UNFORCE ١٠٠ کردن عدد

Backup گیری و Restore

کردن
١١٠ عدد

سرویس کردن و تست

سنسورھای دود و حرارت
١٢٠ عدد

Flameسرویس کردن و تست 

detectorھا 
١٣٠ عدد

Gasسرویس کردن و تست 

Detectorھا 
١۴٠ عدد

سرویس کردن سوییچھا و

سنسورھای نصب شده بر

روی سیستم اطفا حریق

١۵٠ عدد

سرویس کردن و تست

Manual call pointھا 
١۶٠ عدد

سرویس کردن و تست آالرم

ھای شنیداری و دیداری
١٧٠ عدد

سرویس و تست

سلونوییدھای سیستم اطفاء

حریق

١٨٠ عدد

اضافه کردن و نصب سنسور

اعالن حریق به سیستم

موجود

١٩٠ عدد

تعویض باطری پنل ھای اعالن

و اطفاء حریق
٢٠٠ عدد

CO2سیستم تزریق  ٢١٠ دستگاه

CFI و BCFسیستم  ٢٢٠ دستگاه

کالیبراسیون  ٢٣٠ عدد

LHDکابل  ٢۴٠ متر

Turn Buckle ٢۵٠ دستگاه

١۵۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Positive displacementسیستم میترینگ 
١٨٠١۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

PD Meterباز و بستن درپوش  ٠١٠٠٠ دستگاه

قطعات دوار داخلی ٠٢٠٠٠ عدد

گیربکس ٠٣٠٠٠ عدد

شماره انداز مکانیکی ٠۴٠٠٠ عدد

شماره انداز الکترونیکی ٠۵٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠۶٠٠٠ عدد

ATGدستگاه  ٠٧٠٠٠ عدد

Pulser ٠٨٠٠٠ عدد

Counterپرینتر مربوط به  ٠٩٠٠٠ عدد

١۵۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Positive displacementسیستم پرووینگ 
١٨٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

عملیات پرووینگ ٠١٠٠٠ دستگاه

Water Draw ٠٢٠٠٠ دستگاه

 به رویMaster Meterاتصال 

مسیر پروور (ورودی و

خروجی)

٠٣٠٠٠ دستگاه

شیر چھار راھه سیستم

Provingو ادوات نصب شده 

بر روی آن

٠۴٠٠٠ عدد

Proving Ball(سایز کردن) ٠۵٠٠٠ عدد

پمپ ھای خال و فشار

مخصوص پروور
٠۶٠٠٠ عدد

سوئیچ آشکارساز ٠٧٠٠٠ عدد

شماره انداز الکترونیکی ٠٨٠٠٠ عدد

پنل کنترل ٠٩٠٠٠ عدد

١۵٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Turbine Meterدستگاه 
١٨٠٣۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

برد الکترونیکی ٠١٠٠٠ عدد

Pick Up ٠٢٠٠٠ عدد

توربین و تمامي اجزای

داخلی
٠٣٠٠٠ دستگاه

شماره انداز مکانیکی ٠۴٠٠٠ عدد

شماره انداز الکترونیکی ٠۵٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠۶٠٠٠ عدد

١۵٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Set - Stop Valveدستگاه  
١٨٠۴۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

برد الکترونیکی ٠١٠٠٠ دستگاه

Set - Stop Valveباز و بستن  ٠٢٠٠٠ عدد

Set - Stop Valve ٠٣٠٠٠ عدد

١۵٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Set - Stop Counterدستگاه 
١٨٠۵۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

برد الکترونیکی ٠١٠٠٠ عدد

Set - Stopباز و بستن 

Counter
٠٢٠٠٠ دستگاه

Set - Stop Counter ٠٣٠٠٠ دستگاه

١۶٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Flow computer
١٨٠۶۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

تیکت پرینتر ٠١٠٠٠ عدد

Flow Computerبرد   ٠٢٠٠٠ عدد

١۶١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Mimic panel
١٨٠٧۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم- سیستم میترينگ و پرووينگ

برد  ٠١٠٠٠ عدد

١۶٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

کالیبراسیونتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Water Quality Monitoring
١٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا 

تجھیزات مسیر نمونه گیری ٠١٠٠٠ دستگاه

PHسنسور  ٠٢٠٠٠ عدد

سنسور کلر ٠٣٠٠٠ عدد

سنسور رسانايی ٠۴٠٠٠ عدد

Doسنسور  ٠۵٠٠٠ عدد

پنل الکترونیکی ٠۶٠٠٠ عدد

١۶٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Gas Detection در خشکی و اسکله - 
١٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا 

باز و بستن رک ٠١٠٠ دستگاه

٠٢٠٠ سنسور عدد

کارت ھای الکترونیکی  ٠٣٠٠ عدد

کالیبراسیون  ٠۴٠٠ دستگاه

١۶۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

Gas Chromatographدر خشکی و اسکله - 
١٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا 

تجھیزات مسیر نمونه گیری ٠١٠٠ دستگاه

باز کردن و بستن دستگاه ٠٢٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣٠٠ عدد

Column ٠۴٠٠ عدد

کارت ھای الکترونیکی ٠۵٠٠ عدد

روتاری ولو ٠۶٠٠ عدد

کالیبراسیون  ٠٧٠٠ دستگاه

١۶۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
 Oxygen, Cox, Noxواحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Hydrogen Purity,
Nitrogen

H-C, H2S, NH3, H2, Tail
Gas , Ch4,Co

Moisture, Dew Point Density 
رديف

بھاي واحد (ريال)

 Gas Analyzerدر خشکی و اسکله - 
١٩٠۴۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا 

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعمیر
٠٠ ٠١٠٠٠ دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعویض
٠٠ ٠٢٠٠٠ دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تنظیم
٠٠ ٠٣٠٠٠ دستگاه

٠٠باز کردن و بستن دستگاه ٠۴٠٠٠ عدد

٠٠سنسور - تعمیر ٠۵٠٠٠ عدد

٠٠سنسور - تعویض ٠۶٠٠٠ عدد

٠٠کارت ھای الکترونیکی - تعمیر ٠٧٠٠٠ عدد

کارت ھای الکترونیکی -

تعویض
٠٠ ٠٨٠٠٠ عدد

کارت ھای الکترونیکی -

تنظیم
٠٠ ٠٩٠٠٠ عدد

٠٠کالیبراسیون  ١٠٠٠٠ دستگاه

١۶۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

Flash Point - Pour PointGravity - Density
رديف

بھاي واحد (ريال)

 Oil Analyzerدر خشکی - 
١٩٠۵۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا 

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعمیر
٠١٠٠ دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تعویض
٠٢٠٠ دستگاه

تجھیزات مسیر نمونه گیری -

تنظیم
٠٣٠٠ دستگاه

باز کردن و بستن دستگاه ٠۴٠٠ دستگاه

سنسور - تعمیر ٠۵٠٠ عدد

سنسور - تعویض ٠۶٠٠ عدد

کارت ھای الکترونیکی - تعمیر ٠٧٠٠ عدد

کارت ھای الکترونیکی -

تعویض
٠٨٠٠ عدد

کارت ھای الکترونیکی -

تنظیم
٠٩٠٠ عدد

کالیبراسیون  ١٠٠٠ دستگاه

١۶٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

Auto Samplingدر اسکله -
١٩٠٧۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم- تجھیزات آنااليزرھا 

تجھیزات مسیر نمونه گیری  ٠١٠ دستگاه

باز کردن و بستن دستگاه ٠٢٠ دستگاه

کارت ھای الکترونیکی ٠٣٠ عدد

١۶٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیستم- تجھیزات الكترونیك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

تجھیزات الکترونیک و ابزار دقیق- در خشكی و اسكله 
٢٠٠١۶۴

گروه کد

فصل بیستم- تجھیزات الكترونیك 

ترانسمیتر - فشار، فلو، دما و

اختالف فشار
٠١٠٠٠ دستگاه

ثبت کننده - کاغذی ٠٢٠٠٠ دستگاه

ثبت کننده - بدون کاغذ ٠٣٠٠٠ دستگاه

مبدل ٠۴٠٠٠ دستگاه

سنسور - لرزش، سرعت ٠۵٠٠٠ دستگاه

سنسور - جریان سیال

)Flow(
٠۶٠٠٠ دستگاه

سنسور دما ٠٧٠٠٠ دستگاه

ایزوالتور ٠٨٠٠٠ دستگاه

کنترلر ٠٩٠٠٠ دستگاه

سیستم ھای ھشدار دھنده ١٠٠٠٠ دستگاه

شیرھای برقی ١١٠٠٠ دستگاه

شیرھای موتوردار ١٢٠٠٠ دستگاه

نشاندھنده ھا ١٣٠٠٠ دستگاه

سوییچ - فشار، فلو، لرزش،

دما و سطح
١۴٠٠٠ دستگاه

سوییچ - سطح (غوطه وری) ١۵٠٠٠ دستگاه

رله، تایمر و شمارنده ١۶٠٠٠ دستگاه

گاورنر الکترونیکی ١٧٠٠٠ دستگاه

Data Logger ١٨٠٠٠ دستگاه

Servo Valve ١٩٠٠٠ دستگاه

نشان دھنده باسکول ٢٠٠٠٠ دستگاه

Multifunction Calibrator ٢١٠٠٠ دستگاه

سیستم مانیتورینگ دما

)Multi Temprature(
٢٢٠٠٠ دستگاه

مقایسه تجھیزات ارجاعی با

تجھیزات مرجع موجود در

کارگاه ابزار دقیق

٢٣٠٠٠ دستگاه

ترانسمیتار - سطح

)Displacerالکترومکانیکی ،(

(ورک)

٢۴٠٠٠ دستگاه

 ترانسمیتر سطح نوع راداری

)RTG(
٢۵٠٠٠ دستگاه

سنسور - وزن ٢۶٠٠٠ دستگاه

)Vibrationسیستم لرزه نگار( ٢٧٠٠٠ دستگاه

سیستم ھای دورسنج ٢٨٠٠٠ دستگاه

،Multi Meterمولد سیگنال، 

نوسان نگار
٢٩٠٠٠ دستگاه

Megger٣٠٠٠٠ - جعبه مقاومت دستگاه

حمام الکترونیکی و روغنی

دما
٣١٠٠٠ دستگاه

١۶٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و یکم -تجھیزات نیوماتیك

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظیمتعویضتعمیر
رديف

بھاي واحد (ريال)

تجھیزات نیو ماتیك 
٢١٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و یکم -تجھیزات نیوماتیك 

ترانسمیتر ٠١٠٠٠ دستگاه

ثبت کننده ٠٢٠٠٠ دستگاه

بوستر و رله ٠٣٠٠٠ دستگاه

پوزیشینر ٠۴٠٠٠ دستگاه

نشاندھنده ٠۵٠٠٠ دستگاه

Chemical Attachment ٠۶٠٠٠ دستگاه

کنترلر ٠٧٠٠٠ دستگاه

شیرھای کنترلی ٠٨٠٠٠ دستگاه

کامپیوتر نیوماتیک ٠٩٠٠٠ دستگاه

شیرھای موتوردار ١٠٠٠٠ دستگاه

رگالتور ١١٠٠٠ دستگاه

سنسور (اریفیس) ١٢٠٠٠ دستگاه

ترموول ١٣٠٠٠ دستگاه

گاورنرھای مکانیکی ١۴٠٠٠ دستگاه

شیر سوزنی ١۵٠٠٠ دستگاه

Deadweightمانومتر و 

Tester
١۶٠٠٠ دستگاه

نوار عمق سنج ١٧٠٠٠ دستگاه

١٧٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

زنگ زدایی- در خشکی
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

تھیه ساینده سرباره مس و

Sweep Blastانجام عملیات 

ورقھای سقف از  رو  به

ھمراه سایر متعلقات سقف تا

  SA1درجه تمیزی 

٠١٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

Sweep Blastانجام عملیات 

ورقھای سقف از  زیر تا درجه

SA1تمیزی 

٠٢٠ متر مربع

ھیه ساینده سرباره مس و

Sweep Blastانجام عملیات 

ورقھای کف مخزن و یک متر از

دیواره داخلی به ھمراه

تجھیزات کف مخزن تا درجه

 SA1تمیزی 

٠٣٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

Sweep Blastانجام عملیات 

ورقھای جداره بیرونی مخزن  

و تجھیزات جانبی نصب شده

بر روی جداره بیرونی مخزن تا

SA1درجه تمیزی 

٠۴٠ متر مربع

ھیه ساینده سرباره مس و

Sweep Blastانجام عملیات 

سطح داخلی پانتون ھا تا

 SA1درجه تمیزی 

٠۵٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 ورقBlastingانجام عملیات 

ھای سقف مخزن از رو ، به

ھمراه سایر متعلقات سقف تا

  با ھرنوعSA2درجه تمیزی 

رنگ و ھر مقدار ضخامت

٠۶٠ متر مربع

ھیه ساینده سرباره مس و

 ورقBlastingانجام عملیات 

ھای سقف مخزن از رو ، به

ھمراه سایر متعلقات سقف تا

  با ھرنوعSA2.5درجه تمیزی 

رنگ و ھر مقدار ضخامت

٠٧٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 ورقBlastingانجام عملیات 

ھای سقف مخزن از رو ، به

ھمراه سایر متعلقات سقف تا

  با ھرنوعSA3درجه تمیزی 

رنگ و ھر مقدار ضخامت

٠٨٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 جدارهBlastingانجام عملیات 

بیرونی مخزن و تجھیزات

جانبی نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن تا درجه

   با ھرنوع رنگ وSA 2تمیزی 

ھر مقدار ضخامت

٠٩٠ متر مربع

١٧١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

زنگ زدایی- در خشکی
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

تھیه ساینده سرباره مس و

 جدارهBlastingانجام عملیات 

بیرونی مخزن و تجھیزات

جانبی نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن تا درجه

   با ھرنوع رنگSA 2.5تمیزی 

و ھر مقدار ضخامت

١٠٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 جدارهBlastingانجام عملیات 

بیرونی مخزن و تجھیزات

جانبی نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن تا درجه

   با ھرنوع رنگ وSA 3تمیزی 

ھر مقدار ضخامت

١١٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 ورقBlastingانجام عملیات 

ھای کف مخزن و یک متر از

دیواره داخلی به ھمراه

تجھیزات کف مخزن تا درجه

 با ھرنوع رنگ وSA2.5تمیزی 

ھر مقدار ضخامت

١٢٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 ورقBlastingانجام عملیات 

ھای کف مخزن و یک متر از

دیواره داخلی به ھمراه

تجھیزات کف مخزن تا درجه

 با ھرنوع رنگ وSA3تمیزی 

ھر مقدار ضخامت

١٣٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 سطحBlastingانجام عملیات 

داخلی پانتون ھا تا درجه

SA2.5تمیزی 

١۴٠ متر مربع

آماده سازی سطح به وسیله

ابزارھای دستی و مکانیکی تا

ST3درجه تمیزی 

١۵٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

Blastingانجام عملیات 

خطوط لوله زیر زمینی و رو

زمینی به ھمراه متعلقات تا

SA2درجه تمیزی 

١۶٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

Blastingانجام عملیات 

خطوط لوله زیر زمینی و رو

زمینی به ھمراه متعلقات تا

SA2.5درجه تمیزی 

١٧٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

Blastingانجام عملیات 

خطوط لوله زیر زمینی و رو

زمینی به ھمراه متعلقات تا

SA3درجه تمیزی 

١٨٠ متر مربع

١٧٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در خشکی
٢٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

 اعمال رنگ الیه اول بر روی

سقف، متعلقات و تجھیزات

نصب شده بر روی آن با پرایمر

Zinc Ethyl Silicateبه) 

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٠١٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه اول بر روی

جداره بیرونی مخزن، متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

Zinc Ethylآن با پرایمر 

Silicateبه وسیله دستگاه) 

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٠٢٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه اول بر روی

خطوط لوله و تجھیزات

روزمینی و زیر زمینی با پرایمر

Zinc Ethyl Silicateبه) 

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٠٣٠ متر مربع

 در محلTie Coat اعمال الیه 

Zinc Ethylھای اعمال پرایمر 

Silicateبه وسیله دستگاه) 

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٠۴٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه اول بر روی

سقف مخزن، متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

سقف (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٠۵٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه اول بر روی

سقف مخزن، متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

سقف (به وسیله ابزار

دستی)

٠۶٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه میانی بر

روی سقف مخزن، متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

سقف (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٠٧٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه میانی بر

روی سقف مخزن، متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

سقف (به وسیله ابزار

دستی)

٠٨٠ متر مربع

١٧٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در خشکی
٢٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

اعمال رنگ اليه نھایی بر روی

سقف مخزن، متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

سقف (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٠٩٠ متر مربع

اعمال رنگ اليه نھایی بر روی

سقف مخزن، متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

سقف (به وسیله ابزار

دستی)

١٠٠ متر مربع

اعمال رنگ اليه اول بر روی

جداره بیرونی مخزن، متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن (به

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

١١٠ متر مربع

اعمال رنگ اليه اول بر روی

جداره بیرونی مخزن، متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن (به

وسیله ابزار دستی)

١٢٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه میانی بر

روی جداره بیرونی مخزن،

متعلقات و تجھیزات نصب

شده بر روی جداره بیرونی

مخزن (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

١٣٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه میانی بر

روی جداره بیرونی مخزن،

متعلقات و تجھیزات نصب

شده بر روی جداره بیرونی

مخزن (به وسیله ابزار

دستی)

١۴٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه نھایی بر روی

جداره بیرونی مخزن، متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن (به

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

١۵٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه نھایی بر روی

جداره بیرونی مخزن، متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

جداره بیرونی مخزن (به

وسیله ابزار دستی)

١۶٠ متر مربع

١٧۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در خشکی
٢٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

رنگ آمیزي نوار شاخص بر

روي ديواره بیروني مخزن به

 میكرون با رنگ٧٠ضخامت 

پلي اورتان (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

١٧٠ متر مربع

اعمال رنگ اليه اول بر روی

کف مخزن و یک متر از دیواره

داخلی، به ھمراه متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

آن (به وسیله دستگاه رنگ

))Airlessپاش  بدون ھوا (

١٨٠ متر مربع

اعمال رنگ اليه اول بر روی

کف مخزن و یک متر از دیواره

داخلی، به ھمراه متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

آن (به وسیله ابزار دستی)

١٩٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه میانی بر

روی کف مخزن و یک متر از

دیواره داخلی، به ھمراه

متعلقات و تجھیزات نصب

شده بر روی آن (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٢٠٠ متر مربع

اعمال رنگ اليه میانی بر روی

کف مخزن و یک متر از دیواره

داخلی، به ھمراه متعلقات و

تجھیزات نصب شده بر روی

آن (به وسیله ابزار دستی)

٢١٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه نھایی بر روی

کف مخزن، به ھمراه متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

آن (به وسیله دستگاه رنگ

))Airlessپاش  بدون ھوا (

٢٢٠ متر مربع

 اعمال رنگ اليه نھایی بر روی

کف مخزن، به ھمراه متعلقات

و تجھیزات نصب شده بر روی

آن (به وسیله ابزار دستی)

٢٣٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه اول بر روی

سازه ھا و تجھیزات مستقر در

خشکی (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٢۴٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه اول بر روی

سازه ھا و تجھیزات مستقر در

خشکی (به وسیله ابزار

دستی)

٢۵٠ متر مربع

١٧۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در خشکی
٢٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

 اعمال رنگ الیه میانی بر

روی سازه ھا و تجھیزات

مستقر در خشکی (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٢۶٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه میانی بر

روی سازه ھا و تجھیزات

مستقر در خشکی (به وسیله

ابزار دستی)

٢٧٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه نھایی بر روی

سازه ھا و تجھیزات مستقر در

خشکی (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٢٨٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه نھایی بر روی

سازه ھا و تجھیزات مستقر در

خشکی (به وسیله ابزار

دستی)

٢٩٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه اول خطوط

لوله روزمینی به ھمراه

متعلقات (به وسیله دستگاه

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٣٠٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه اول خطوط

لوله روزمینی به ھمراه

متعلقات (به وسیله ابزار

دستی)

٣١٠ متر مربع

 اعمال رنگ و یا پوشش الیه

میانی خطوط لوله روزمینی

به ھمراه متعلقات (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٣٢٠ متر مربع

 اعمال رنگ و یا پوشش الیه

میانی خطوط لوله روزمینی

به ھمراه متعلقات (به وسیله

ابزار دستی)

٣٣٠ متر مربع

 اعمال رنگ و یا پوشش الیه

نھایی خطوط لوله روزمینی

به ھمراه متعلقات (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٣۴٠ متر مربع

 اعمال رنگ و یا پوشش الیه

نھایی خطوط لوله روزمینی

به ھمراه متعلقات (به وسیله

ابزار دستی)

٣۵٠ متر مربع

اعمال رنگ تک الیه خطوط

لوله زیر زمینی به ھمراه

متعلقات (به وسیله دستگاه

رنگ پاش بدون ھوا

)Airless((

٣۶٠ متر مربع

١٧۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در خشکی
٢٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

اعمال رنگ تک الیه خطوط

لوله زیر زمینی به ھمراه

متعلقات (به وسیله ابزار

دستی)

٣٧٠ متر مربع

 اعمال يک اليه رنگ حرارتی

Silicon Acrylicبا مقاومت 

 درجه٢٠٠ تا ١٢١حرارتي از 

سانتی گراد (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٣٨٠ متر مربع

 اعمال يک اليه رنگ

  باSilicon Aluminumحرارتی

  تا٢٠١مقاومت حرارتي از

 درجه سانتی گراد (به۴٠٠

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٣٩٠ متر مربع

اعمال يک اليه رنگ

  Silicon Aluminumحرارتی

  تا۴٠١با مقاومت حرارتي از 

 درجه سانتی گراد (به۶٠٠

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

۴٠٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه اول پوشش

سطوح بیرونی مخازن بتنی

(به وسیله دستگاه رنگ پاش

))Airlessبدون ھوا (

۴١٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه اول پوشش

سطوح بیرونی مخازن بتنی

(به وسیله ابزار دستی)

۴٢٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه دوم پوشش

سطوح بیرونی مخازن بتنی

(به وسیله دستگاه رنگ پاش

))Airlessبدون ھوا (

۴٣٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه دوم پوشش

سطوح بیرونی مخازن بتنی

(به وسیله ابزار دستی)

۴۴٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه نھایی

پوشش سطوح بیرونی

مخازن بتنی (به وسیله

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

۴۵٠ متر مربع

 اعمال رنگ الیه نھایی

پوشش سطوح بیرونی

مخازن بتنی (به وسیله ابزار

دستی)

۴۶٠ متر مربع

اعمال یک الیه رنگ ضد زنگ

(به وسیله دستگاه رنگ پاش

))Airlessبدون ھوا (

۴٧٠ متر مربع

اعمال یک الیه رنگ ضد زنگ

(به وسیله ابزار دستی)
۴٨٠ متر مربع

١٧٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در خشکی
٢٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

اعمال یک الیه رنگ آلکیدی

روغنی (به وسیله دستگاه

رنگ پاش بدون ھوا

)Airless((

۴٩٠ متر مربع

اعمال یک الیه رنگ آلکیدی

روغنی (به وسیله ابزار

دستی)

۵٠٠ متر مربع

اضافه بھا رنگ ھدر رفته جھت

رنگ آمیزی لوله ھا در

 اینچ۶سایزھای پایین تر از 

۵١٠ متر مربع

١٧٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

زنگ زدایی- در اسکله
٢٢٠۴۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

تھیه ساینده سرباره مس و

Sweep Blastانجام عملیات 

سازه ھای مختلف اسکله تا

SA1درجه تمیزی 

٠١٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 تمامBlastingانجام عملیات 

سازه ھا و پایه ھای اسکله

 تاTidal & Splashدر ناحیه 

SA2درجه تمیزی 

٠٢٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 تمامBlastingانجام عملیات 

سازه ھا و پایه ھای اسکله

 تاTidal & Splashدر ناحیه 

SA2.5درجه تمیزی 

٠٣٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 تمامBlastingانجام عملیات 

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

روی اسکله بجز در ناحیه

Tidal & Splashتا درجه 

SA2تمیزی 

٠۴٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 تمامBlastingانجام عملیات 

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

روی اسکله بجز در ناحیه

Tidal & Splashتا درجه 

SA2.5تمیزی 

٠۵٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 تمامBlastingانجام عملیات 

سازه ھا و تجھیزات روی

SA3اسکله تا درجه تمیزی 

٠۶٠ متر مربع

تھیه ساینده سرباره مس و

 تمامBlastingانجام عملیات 

سازه ھا و پایه ھای اسکله

در ناحیه زیر آب تا درجه

SA2.5تمیزی 

٠٧٠ متر مربع

آماده سازي سطح سازه ھا و

پایه ھاي اسکله به وسیله

ابزارھای دستی و مکانیکی

 تاTidal & Splashدر ناحیه 

ST3درجه تمیزی 

٠٨٠ متر مربع

آماده سازي سطح سازه ھا و

پایه ھاي اسکله به وسیله

ابزارھای دستی و مکانیکی

Tidal & Splashبجز در ناحیه 

ST3تا درجه تمیزی 

٠٩٠ متر مربع

آماده سازي سطح سازه ھا و

پایه ھاي اسکله به وسیله

ابزارھای دستی و مکانیکی

در ناحیه زیر آب تا درجه

ST3تمیزی 

١٠٠ متر مربع

١٧٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در اسكله 
٢٢٠۵۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

اعمال رنگ الیه نھایی بر روی

سازه ھا و پایه ھای اسکله

 (بهTidal & Splashدر ناحیه 

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٠١٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه نھایی بر روی

سازه ھا و پایه ھای اسکله

 (بهTidal & Splashدر ناحیه 

وسیله ابزار دستی)

٠٢٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه اول بر روی

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

روی اسکله بجز در ناحیه

Tidal & Splashبه وسیله) 

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

٠٣٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه اول بر روی

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

روی اسکله بجز در ناحیه

Tidal & Splashبه وسیله) 

ابزار دستی)

٠۴٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه میانی بر روی

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

Aboveروی اسکله  در ناحیه 

Tidal & Below Deckبه) 

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٠۵٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه میانی بر روی

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

Aboveروی اسکله  در ناحیه 

Tidal & Below Deckبه) 

وسیله ابزار دستی)

٠۶٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه میانی بر روی

سازه ھا و تجھیزات روی

Above Deckاسکله  در ناحیه 

و در مکان ھایی که نیاز به

Tie Coatنمی باشد. (به  

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٠٧٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه میانی بر روی

سازه ھا و تجھیزات روی

Above Deckاسکله  در ناحیه 

و در مکان ھایی که نیاز به

Tie Coatنمی باشد. (به  

وسیله ابزار دستی)

٠٨٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه میانی بر روی

سازه ھا و تجھیزات روی

Above Deckاسکله  در ناحیه 

و در مکان ھایی که نیاز به

Tie Coatمی باشد. (به 

وسیله دستگاه رنگ پاش  

))Airlessبدون ھوا (

٠٩٠ متر مربع

١٨٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رنگ آمیزی - در اسكله 
٢٢٠۵۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

اعمال رنگ الیه میانی بر روی

سازه ھا و تجھیزات روی

Above Deckاسکله  در ناحیه 

و در مکان ھایی که نیاز به

Tie Coatمی باشد. (به 

وسیله ابزار دستی)

١٠٠ متر مربع

 در محلTie Coat اعمال الیه 

Zinc Ethylھای اعمال پرایمر 

Silicateبه وسیله دستگاه) 

رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

١١٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه نھایی بر روی

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

روی اسکله بجز در ناحیه

Tidal & Splashبه وسیله) 

دستگاه رنگ پاش  بدون ھوا

)Airless((

١٢٠ متر مربع

اعمال رنگ الیه نھایی بر روی

سازه ھا، پایه ھا و تجھیزات

روی اسکله بجز در ناحیه

Tidal & Splashبه وسیله) 

ابزار دستی)

١٣٠ متر مربع

١٨١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آمیزی- در اسكله 
٢٢٠۶۶۴

گروه کد

فصل بیست و دوم -زنگ زدايی و رنگ آمیزی 

High Solid Liquid Epoxy ٠١٠ متر مربع

Zinc Rich Epoxy

(>85% zinc)
٠٢٠ متر مربع

Zinc ethyl silicate

(>85% zinc)
٠٣٠ متر مربع

High Solids Glass Flake

Epoxy
٠۴٠ متر مربع

High Solids Glass Flake

Polyester
٠۵٠ متر مربع

MIO Epoxy ٠۶٠ متر مربع

Epoxy (Tie Coat) ٠٧٠ متر مربع

Aliphatic

Polyurethane
٠٨٠ متر مربع

Silicon aluminum ٠٩٠ متر مربع

Silicon acrylic ١٠٠ متر مربع

Solvent Free Epoxy ١١٠ متر مربع

Solvent Free Polyester ١٢٠ متر مربع

Epoxy Polyamide ١٣٠ متر مربع

Coltar Epoxy ١۴٠ متر مربع

Holding Primer ١۵٠ متر مربع

Sealer

(for Concrete Surface)
١۶٠ متر مربع

High Solids or Solvent Free

(Epoxy or Polyester)
١٧٠ متر مربع

High Solid Liquid Epoxy ١٨٠ متر مربع

Three Layers Polyethylene ١٩٠ متر مربع

Cold Applied Tape Coating

(Wrapping)
٢٠٠ متر مربع

رنگ آلکیدی روغنی ٢١٠ متر مربع

رنگ ضد زنگ ٢٢٠ متر مربع

١٨٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و سوم -رسوب زدايی و تمیزكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رسوب زدایی و تمیز کاری
٢٣٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و سوم -رسوب زدايی و تمیزكاری 

تمیز کاری حوضچه ھای

)O.W.Sتفکیک گر (
٠١٠ متر مربع

تمیز کاری داخل محفظه ھای 

پانتون سقف دوجداره مخزن

از زوائد نفتی و زنگ

٠٢٠ متر مربع

تمیزکاری  و شستشوی داخل

مایتر ورودی و خروجی مخزن

از زوائد نفتی، رسوبات و زنگ 

٠٣٠ متر مربع

تمیزکاری قسمت بیرونی

سقف مخازن از زواید نفتی و

رسوبات موجود

٠۴٠ متر مربع

سلج زدایی سطح و 

شستشوی کلیه سطوح

اسکله با آب شیرین

٠۵٠ متر مربع

تمیزکاری و گسار زدايی

مسیر کابل برروی اسکله در

D <=5 mعمق 

٠۶٠ مترطول

تمیزکاری و گسار زدايی 

مسیر کابل برروی اسکله در

 m 5< D <=10عمق 

٠٧٠ مترطول

تمیزکاری و گسار زدايی

مسیر کابل برروی اسکله در

 m 10< D <=20عمق  

٠٨٠ مترطول

تمیزکاری و گسار زدايی

مسیر کابل برروی اسکله در

 m 20< D <=30عمق  

٠٩٠ مترطول

تمیزکاری و گسار زدايی

مسیر کابل برروی اسکله  در

 m 30< D <=40عمق 

١٠٠ مترطول

تمیزکاری و گسار زدايی

مسیر کابل برروی اسکله در

m 40< Dعمق 

١١٠ مترطول

تمیزکاری و پاکسازی کف

مخزن پس از تخلیه آب

ھیدروتست، شستشوی با

آب شیرین و خشک کردن آن

به ھمراه کلرسنجی با

استفاده از کیت کلرسنج

١٢٠ متر مربع

رسوب زدايی مخازن به

صورت دستی - مواد نفتی
١٣٠ متر مکعب

رسوب زدايی دستی مخازن

به صورت دستی- مواد

غیرنفتی

١۴٠ متر مکعب

اليروبی حوضچه ھا - مواد

نفتی 
١۵٠ متر مکعب

اليروبی حوضچه ھا - مواد

غیر نفتی
١۶٠ متر مکعب

) وSumpاليروبی سمپ ھا (

کانال ھا
١٧٠ متر مکعب

١٨٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و سوم -رسوب زدايی و تمیزكاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

رسوب زدایی و تمیز کاری
٢٣٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و سوم -رسوب زدايی و تمیزكاری 

خزه زدايی سطوح فلزی در

 m 1<= D <3عمق  
١٨٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 3<= D <5عمق  
١٩٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 5<= D <7عمق  
٢٠٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 7<= D <9عمق  
٢١٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 9<= D <11عمق  
٢٢٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 11<= D <13عمق  
٢٣٠ متر مربع

 خزه زدايی سطوح فلزی در

m 13<= D <15عمق  
٢۴٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 15<= D <17عمق  
٢۵٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 17<= D <19عمق  
٢۶٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m 19<= D <21عمق  
٢٧٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح فلزی در

m D= <21عمق  
٢٨٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح  غیرفلزی

m 1<= D <3در عمق  
٢٩٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 3<= D <5در عمق  
٣٠٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 5<= D <7در عمق  
٣١٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 7<= D <9در عمق  
٣٢٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 9<= D <11در عمق  
٣٣٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 11<= D <13در عمق  
٣۴٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 13<= D <15در عمق  
٣۵٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 15<= D <17در عمق  
٣۶٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 17<= D <19در عمق  
٣٧٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m 19<= D <21در عمق  
٣٨٠ متر مربع

خزه زدايی سطوح غیرفلزی

m D= <21در عمق  
٣٩٠ متر مربع

١٨۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و چھارم- عایق کاری ، نوارپیچی و عایق حرارتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<=10>"6واحدسطح مقطع

 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

2"<D<=4"12<D<=18"20"<D<=24"26"<D<=30"D>=32"
رديف

D<=2"

 [1] 

بھاي واحد (ريال)

عايق کاری گرم لوله ھا، شیرآالت و فیتینگ ھا، فلنج ھا 
٢۴٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و چھارم- عایق کاری ، نوارپیچی و عایق حرارتی 

٠٠٠عايق کاری گرم لوله  ٠ ٠١٠٠٠ متر مربع

عايق کاری گرم شیرآالت و

فیتینگ ھا
٠٠٠ ٠ ٠٢٠٠٠ عدد

٠٠٠عايق کاری گرم فلنج ھا ٠ ٠٣٠٠٠ عدد

١٨۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و چھارم- عایق کاری ، نوارپیچی و عایق حرارتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<=10>"6واحدسطح مقطع

 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

2"<D<=4"12<D<=18"20"<D<=24"26"<D<=30"D>=32"
رديف

D<=2"

 [1] 

بھاي واحد (ريال)

نوارپیچی
٢۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست و چھارم- عایق کاری ، نوارپیچی و عایق حرارتی 

نوارپیچی سرد لوله و

اتصاالت
٠٠٠ ٠ ٠١٠٠٠ متر مربع

٠٠٠نوارپیچی گرم لوله و اتصاالت ٠ ٠٢٠٠٠ متر مربع

١٨۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و چھارم- عایق کاری ، نوارپیچی و عایق حرارتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

عايق حرارتی 
٢۴٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و چھارم- عایق کاری ، نوارپیچی و عایق حرارتی 

تھیه و اعمال عايق حرارتی

(پشم شیشه و روکش

آلومینیوم و تسمه استیل)

٠١٠ متر مربع

تھیه و اعمال عايق حرارتی

(پشم شیشه و روکش

آلومینیوم و تسمه استیل)

٠٢٠ متر مربع

جمع آوری عایق حرارتی  ٠٣٠ متر مربع

١٨٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

۶٠٠٠ تا ۴٠٠٠ظرفیت از ۴٠٠٠ تا ٢٠٠٠ظرفیت از ٢٠٠٠ظرفیت تا 
رديف

بھاي واحد (ريال)

بلدر تانك-پروپورشنر
٢۵٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی ٠١٠٠٠ مورد

تعویض ٠٢٠٠٠ مورد

١٨٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

D=4 " D=6 " 
رديف

بھاي واحد (ريال)

ھایدرانت-خشک - بررل اصلی
٢۵٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی ٠١٠٠ مورد

تعویض ٠٢٠٠ مورد

١٨٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

D=4 " D=6 " 
رديف

بھاي واحد (ريال)

ھایدرانت-خشک - شیر اصلی داخل بررل
٢۵٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی ٠١٠٠ مورد

تعویض ٠٢٠٠ مورد

١٩٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

D=4 " D=6 " 
رديف

بھاي واحد (ريال)

ھایدرانت-تر-تعمیر بدنه اصلی
٢۵٠۴۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی ٠١٠٠ مورد

تعویض  ٠٢٠٠ مورد

١٩١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

D=50 NB D=65NB 
رديف

بھاي واحد (ريال)

کف ریزھا
٢۵٠۵۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی ٠١٠٠ مورد

تعویض ٠٢٠٠ مورد

١٩٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نازلھای آب پاش
٢۵٠۶۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعویض ٠١٠ مورد

١٩٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

شلنگھای آتش نشانی
٢۵٠٧۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر  ٠١٠ مورد

تعویض  ٠٢٠ مورد

١٩۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

جعبه آتش نشانی-نازل فوم
٢۵٠٨۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر  ٠١٠ مورد

تعویض  ٠٢٠ مورد

١٩۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

جعبه آتش نشانی-نازل آب
٢۵٠٩۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر ٠١٠ مورد

تعویض ٠٢٠ مورد

١٩۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

جعبه اتش نشانی-تعمیر جعبه و اداوات آن
٢۵١٠۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر ٠١٠ مورد

تعویض ٠٢٠ مورد

١٩٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

4"6"8"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیر دلوژ-بدنه شیر
٢۵١١۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠٠٠ مورد

تعویض  ٠٢٠٠٠ مورد

تست  ٠٣٠٠٠ مورد

١٩٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

4"6"8"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیر دلوژ-شیر تنظیم فشار
٢۵١٢۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠٠٠ مورد

تعویض  ٠٢٠٠٠ مورد

تست  ٠٣٠٠٠ مورد

١٩٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

4"6"8"
رديف

بھاي واحد (ريال)

شیر دلوژ-صافی
٢۵١٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی ٠١٠٠٠ مورد

تعویض ٠٢٠٠٠ مورد

تست ٠٣٠٠٠ مورد

٢٠٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مانیتور ثابت - سیستم چرخش
٢۵١۴۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠ مورد

تعویض  ٠٢٠ مورد

٢٠١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مانیتور ثابت -قفل و دسته چرخش
٢۵١۵۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠ مورد

تعویض  ٠٢٠ مورد

٢٠٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مانیتور ثابت -نازل پاشش
٢۵١۶۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠ مورد

تعویض  ٠٢٠ مورد

٢٠٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مانیتور کنترل از راه دور -نازل پاشش
٢۵١٧۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠ مورد

تعویض ٠٢٠ مورد

٢٠۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مانیتور کنترل از راه دور -موتورھای محرک
٢۵١٨۶۴

گروه کد

فصل بیست و پنجم-سیستم اطفاء حريق

تعمیر عمومی  ٠١٠ مورد

تعویض  ٠٢٠ مورد

٢٠۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و ششم-داربست فلزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

داربست بندی
٢۶٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و ششم-داربست فلزی

تھیه وسايل و داربست بندی

در خشکی ( شامل لوله،

تخته و اتصاالت)، نگھداری تا

پایان عملیات و سپس جمع

آوری آنھا 

٠١٠ متر مکعب

تھیه وسايل و داربست بندی (

شامل لوله، تخته و اتصاالت)

در اسکله ھای متصل،

نگھداری تا پایان عملیات و

سپس جمع آوری آن ھا 

٠٢٠ متر مکعب

تھیه وسايل و داربست بندی (

شامل لوله، تخته و اتصاالت)

در اسکله ھای منفصل،

نگھداری تا پایان عملیات و

سپس جمع آوری آنھا 

٠٣٠ متر مکعب

٢٠۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

مخزن ته كش
٢٧٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله 

جداسازی و نصب مخزن ته

 ) تا ظرفیتslop tankکش( 

 متر مکعب١۵

٠١٠ عدد

جداسازی و نصب مخزن ته

 ) با ظرفیتslop tankکش ( 

 متر مکعب٨٠ و تا ١۵بیش از 

٠٢٠ عدد

٢٠٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات اساسی بازوھای بارگیری
٢٧٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله 

مھار نمودن کامل بازو به

وسیله تسمه و سیم بکسل 
٠١٠ مورد

 باز نمودن و جداكردن پیستون

اینبورد ، اوتبرد و چرخشی

بازوی بارگیری از محل شامل

جداسازی اتصاالت ورودی و

خروجی روغن ھیدرولیك و

 ١۶Size= > نصب مجدد آن ( "

٠٢٠ مورد

 باز نمودن و جداكردن پیستون

اینبورد ، اوتبرد و چرخشی

بازوی بارگیری از محل شامل

جداسازی اتصاالت ورودی و

خروجی روغن ھیدرولیك و

 )١۶Size < نصب مجدد آن ( "

٠٣٠ مورد

دمونتأژ كامل پیستون

ھیدرولیكی چرخشی ، اینبورد

و اوتبورد بازوی بارگیری و

تمیزكاری و شستشو،

بازرسی از قطعات بازشده

٠۴٠ مورد

 مونتأژ كامل پیستون

ھیدرولیكی چرخشی ، اینبورد

و اوتبورد بازوی بارگیری و

انجام تست فشار  

٠۵٠ مورد

تعويض نشت بند سويل

  بازویSTYLE40جوينت 

بارگیری 

٠۶٠ عدد

رفع مشكل حركتي از سويل

  بازویSTYLE40جوينت 

بارگیری 

٠٧٠ عدد

تعويض نشت بند سويل

  بازویSTYLE50جوينت 

بارگیری 

٠٨٠ عدد

رفع مشكل حركتی از سويل

  بازویSTYLE50جوينت 

بارگیری  

٠٩٠ عدد

 تعويض نشت بند سويل

  بازویSTYLE80جوينت 

بارگیری  

١٠٠ عدد

رفع مشكل حركتی از سويل

  بازویSTYLE80جوينت 

بارگیری   

١١٠ عدد

بازرسی سیم بكسل

پانتوگراف بازوی بارگیری
١٢٠ مورد

تعویض سیم بكسل

پانتوگراف بازوی بارگیری
١٣٠ مورد

بازرسی سیم بكسل يا زنجیر

اينبورد يا اوتبرد بازوی

بارگیری

١۴٠ مورد

٢٠٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات اساسی بازوھای بارگیری
٢٧٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله 

تعویض سیم بكسل يا زنجیر

اينبورد يا اوتبرد بازوی

بارگیری

١۵٠ مورد

بازرسی سیم بكسل

چرخشي بازوی بارگیری
١۶٠ مورد

تعویض سیم بكسل چرخشي

بازوی بارگیری
١٧٠ مورد

بازكردن و دمونتأژ كامل

ھیدروكاپلر بازوی بارگیري

مونتاژ و نصب مجدد  

١٨٠ مورد

تعویض ھیدروكاپلر بازوی

بارگیری
١٩٠ مورد

بازكردن و جدانمودن تیوب

استیل ھا و شیلنگ ھای

ھیدرولیك بازو، سنسورھای

ابزار دقیق بازوی بارگیری  

بازرسی از آن ھا و نصب

مجدد آن

٢٠٠ مورد

انجام تنظیمات، تست و راه

اندازی سیستم ھیدرولیك

بازوھای بارگیری

٢١٠ مورد

 دمونتاژ كامل مخازن

ھیدرولیك و متعلقات مربوطه

بازوھای بارگیری ومونتاژ

٢٢٠ مورد

بازكردن و سرويس ولو

سیستم ھای جانبی و نصب

مجدد آن

٢٣٠ مورد

بازكردن و سرويس

اكومولیتورھای بازوی بارگیری

و نصب مجدد آن

٢۴٠ مورد

D<=16جداسازی کامل بازو (

Raiserاینچ) از 
٢۵٠ مورد

D>16جداسازی کامل بازو (

Raiserاینچ) از 
٢۶٠ مورد

 اینچ) درD<=16 نصب بازو (

پھلوگاه
٢٧٠ مورد

 اینچ) درD>16 نصب بازو (

پھلوگاه
٢٨٠ مورد

تست فشار بازو بارگیری ٢٩٠ مورد

تنظیم تعادل بازوی

)Balanceبارگیری(
٣٠٠ مورد

رفع اشکال مكانیكی از

سیستم عايقی بازو
٣١٠ مورد

٢٠٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

اجزای مکانیکی سیستم پھلو دھی  
٢٧٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله 

RUBBER DOCKتعويض  

FENDER
٠١٠ عدد

جداسازی غلتک فرسوده

 ضربه گیرھا وDeckروی 

نصب آن

٠٢٠ عدد

روانکاری لوالی ضربه گیر  ٠٣٠ عدد

روانکاری لوالی پھلوگیر ٠۴٠ عدد

٠۵٠ Bearing Fenderتعويض  عدد

تعويض پد فندرھا ٠۶٠ متر مربع

جداسازی و نصب قالب طناب

گیر پھلوگاه
٠٧٠ مورد

تعمیرات اساسی قالب طناب

گیر پھلوگاه
٠٨٠ مورد

تعويض غلطک راھروھای

فرعی
٠٩٠ عدد

روان کاری غلطک راھرو ھای

فرعی
١٠٠ عدد

تعمیرات اساسی اجزای

مكانیكی کپستون
١١٠ عدد

جدا سازی كامل کپستون  و

نصب
١٢٠ عدد

٢١٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

پله ھای دسترسی
٢٧٠۴۶۴

گروه کد

فصل بیست و ھفتم-تجھیزات و تاسیسات اسكله 

جداسازی قسمت كشويی

پله دسترسی و نصب مجدد

آن

٠١٠ مورد

بازكردن و جدانمودن تیوب

استیل ھا و شیلنگ ھای

ھیدرولیك بازو، سنسورھای

ابزار دقیق پله دسترسی  

بازرسی از آن ھا و نصب

٠٢٠ مورد

دمونتاژ كامل مخازن

ھیدرولیك و متعلقات مربوطه

پله  دسترسی ومونتاژ

٠٣٠ مورد

 دمونتاژ كامل پیستون

ھیدرولیكی پله دسترسی و

تمیزكاری و شستشو،

بازرسی از قطعات بازشده

٠۴٠ عدد

مونتاژ كامل پیستون

ھیدرولیكی پله دسترسی و

انجام تست فشار  

٠۵٠ عدد

٢١١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و ھشتم-جرثقیل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

)over head crane کرن ھای سقفی و ثابت کارگاھی (
٢٨٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و ھشتم-جرثقیل

رفع اشکال ساییدگی کلیه

مکانیزم ھای حرکتی سیستم 
٠١٠ مورد

رفع اشکال ازتغییر شکل،ترک

ویا خوردگی سازه و سایر

اتصاالت

٠٢٠ مورد

رفع اشکال از پرچ و یا پیچ و

مھره ھا و محکم کردن آنھا
٠٣٠ مورد

تعویض پرچ و یا پیچ و مھره ھا  ٠۴٠ مورد

رفع اشکال از قرقره ،بیرینگ و

شفت و چرخدنده ھای

مربوطه

٠۵٠ مورد

رفع اشکال از سیستم ترمز

جرثقیل
٠۶٠ مورد

رفع اشکال از درایو سیم

بکسل
٠٧٠ عدد

رفع نشتی روغن از نقاط

مختلف سیستم
٠٨٠ مورد

رفع اشکال حرکتی با

روانکاری سیستم
٠٩٠ مورد

رفع اشکال از سیستم

کنترلی جرثقیل
١٠٠ مورد

راه اندازی سیستم و اطمینان

از صحت عملکرد کورس ھای

مختلف کرین

١١٠ مورد

٢١٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

جداسازی چرخک ومتعلقات از

  وPipe Armبازوھای 

Mooring Arm و  Balance

Arm

٠١٠ عدد

 جداسازی بازوی تعادلی و

بازوی لوله ھا و بازوی مھار

MPDUکشتی از 

٠٢٠ عدد

تعمیر کلی و تعویض کلی

قطعات یک عدد چرخك
٠٣٠ مورد

جداسازی پین ھا و سرويس

بوش ھای محل قرار گرفتن

پین ھای نگھدارنده بازوی

تعادلی، بازوی لوله ھا، بازوی

مھار کشتی و بوشھای

 و نصبMPDUمربوطه روی 

٠۴٠ مورد

جداسازی و تعویض بوش

ھای محل قرار گرفتن پین

ھای نگھدارنده بازوی تعادلی،

بازوی لوله ھا، بازوی مھار

کشتی و بوشھای مربوطه

MPDUروی 

٠۵٠ مورد

جداسازی فلنجھای متصل به

 اینچ١۶و٢۴سه عدد بال ولو 

central chamberدر داخل  

٠۶٠ عدد

خارج نمودن و انتقال دو

 اینچ از٢۴دستگاه بال ولو 

بهcentral chamberداخل 

بخش فوقانی گوی شناور

ومرکز تعمیر

٠٧٠ عدد

٠٨٠ و متعلقات railتعویض   مورد

TIES BETWEENجداسازی

ARM، از بازوھای تعادلی 

بازوھای مھار و بازوی لوله ھا

و نصب 

٠٩٠ مورد

نصب غالف پوششی  

ORKOT BUSHING
١٠٠ عدد

تعویض چوبھای فرش شده

روی سطح بازو
١١٠ متر مربع

تعویض درب ھای متحرک و

ثابت 
١٢٠ عدد

١٣٠ تعویض نشت بند الستیکی عدد

 تعویض  دستگیره مربوط به

ورودی خن ھا و خن شناوری

 وdeckبر روی سطح فوقانی 

central chamberگوی 

شناور 

١۴٠ عدد

 تعویض نشت بندھای مربوط

DECKبه دربھای ورودی به 

HOUSE 

١۵٠ عدد

٢١٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

نصب چرخک بر روی بازوھای

PIPE ARM و  MOORING

ARM و BALANCE ARMو  

تنظیم آنھا بر روی ریل

١۶٠ مورد

نصب بازوی تعادلی ، بازوی

لوله ھا ، بازوی مھار کشتی

به سطح فوقانی گوی شناور

 توسطMPDUو اتصال آنھا به 

HANGپین ھای نگه دارنده ( 

PIN( 

١٧٠ عدد

جداسازی ، دمونتاژ، تعمیر ،

 MPDUمونتاژ و نصب قطعات 
١٨٠ عدد

تعمیر اساسي کوپلینگ جدا

FLIP- FLAPشونده از نوع 

)BREAKAWAY COUPLING(

١٩٠ عدد

تعمیر اساسي کوپلینگ جدا

BREAKAWAYشونده (

COUPLING از نوع  (PETAL

VALVE  

٢٠٠ عدد

 جداسازی و نصب و تعویض

پیچ و مھره ھای نگھدارنده

مربوط به درب ثابت سقف  

DECK HOUSE

٢١٠ عدد

جداسازی، تعمیر اساسی و

MAINنصب قطعات 

BEARING

٢٢٠ مورد

جداسازی، تعمیر اساسي و

 وPRODUCT SWIVELنصب

متعلقات 

٢٣٠ مورد

جداسازی، تعمیر اساسی و

HYDROULIC SWIVELنصب 

و متعلقات

٢۴٠ مورد

زاويه سنجی رشته زنجیر

ھای مھار گوی شناور و ارایه

گزارش مربوطه

٢۵٠ مورد

تنظیم زوایای زنجیر مھار گوی

شناور
٢۶٠ مورد

  subsea hoseآرایش صحیح 

وھم راستا کردن  فلنجھای

 و ایجادplem  وsbmمتصل به 

 lezysحالت 

٢٧٠ مورد

  subsea hose آرایش صحیح 

وھم راستا کردن  فلنجھای

 و ایجادplem  وsbmمتصل به 

 steep sحالت 

٢٨٠ مورد

آزمایش باز و بسته نمودن

 اینچ به٣٠دستگاه بال ولو 

 PLEMطریق دستی مربوط به 

٢٩٠ مورد

٢١۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

آزمایش باز و بسته نمودن یک

  اینچ به۴دستگاه بال ولو 

PLEMطریق دستی مربوط به 

٣٠٠ مورد

آزمایش باز و بسته نمودن بال

 اینچ توسط٢٠ولو ھای  

سیستم ھیدرولیکی گوی

شناور

٣١٠ مورد

جداسازی و نصب  حلقه ھای

شناوری دستگاه كوپلینگ

جداشونده در یک رشته ھوز

شناور در خشکی

٣٢٠ مورد

جدا سازی و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگھای ھیدرولیك

آسیب ديده مربوط به سیستم

UMBILICAL ١٠ در عمق تا

متر

٣٣٠ متر

جدا سازی و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگھای ھیدرولیك

آسیب ديده مربوط به سیستم

UMBILICAL تا١٠ در عمق 

 متر٢٠

٣۴٠ متر

جدا سازي و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگھاي ھیدرولیك

آسیب ديده مربوط به سیستم

UMBILICAL تا٢٠ در عمق 

 متر٣٠

٣۵٠ متر

جدا سازی و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگھای ھیدرولیك

آسیب ديده مربوط به سیستم

UMBILICAL تا٣٠ در عمق 

 متر۴٠

٣۶٠ متر

جدا سازی و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگھای ھیدرولیك

آسیب ديده مربوط به سیستم

UMBILICAL متر۴٠ در عمق 

و باالتر

٣٧٠ مترطول

جدا سازی و نصب كوپلینگ

 وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و

 و انتقال بهPLEMشیرھای 

سطح آب مجموعه شیلنگھای

ھیدرولیك مربوط به سیستم

UMBILICAL ١٠ در عمق تا

متر

٣٨٠ مورد

٢١۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

جدا سازی و نصب كوپلینگ

 وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و

 و انتقال بهPLEMشیرھای 

سطح آب مجموعه شیلنگھای

ھیدرولیك مربوط به سیستم

UMBILICAL تا١٠ در عمق 

 متر٢٠

٣٩٠ مورد

جدا سازی و نصب جدید

كوپلینگ ھای متصل به زير

SPMو محركھای ھیدورلیك و 

 و انتقال بهPLEMشیرھای 

سطح آب مجموعه شیلنگھای

ھیدرولیك مربوط به سیستم

UMBILICAL تا٢٠  در عمق 

 متر٣٠

۴٠٠ مورد

جدا سازی و نصب كوپلینگ

 وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و

 و انتقال بهPLEMشیرھای 

سطح آب مجموعه شیلنگھای

ھیدرولیك مربوط به سیستم

UMBILICAL تا٣٠  در عمق 

 متر۴٠

۴١٠ مورد

جدا سازی و نصب كوپلینگ

 وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و

 و انتقال بهPLEMشیرھای 

سطح آب مجموعه شیلنگھای

ھیدرولیك مربوط به سیستم

UMBILICAL ۴٠    در عمق

متر و باالتر

۴٢٠ مورد

جداسازی و نصب رشته لوله

ھای الستیكی شناور از گوی

شناور

۴٣٠ مورد

جدا سازی و نصب کوئیک

 اینچ١۶ریلیز 
۴۴٠ مورد

 اينچ١۶ تعويض كوئیك رلیز

سرتانكر ھوز
۴۵٠ عدد

جدا سازی و نصب زنجیر ھای

باال برنده و مھار کننده سر

تانکر ریل ھوز 

۴۶٠ مورد

جدا سازی و نصب یک صفحه

مسدود كننده به ابتدا یا

انتھاي یک رشته لوله یا

SPOOLخروجی از گوی 

شناور

۴٧٠ مورد

جدا سازی و نصب یک رشته

لوله الستیكی شناور از

يكديگر در خشكی

۴٨٠ شاخه

٢١۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

جداسازی و نصب حلقه

شناوری برروی رشته ھوز

ھای  شناور جھت شناور

نمودن

۴٩٠ عدد

جداسازی و نصب يا تعویض  

یک عدد پیته طناب گیر مربوط

به رشته لوله ھای الستیکی

شناور

۵٠٠ مورد

جداسازی و نصب و یا تعویض

پیچ و مھره ھای چراغ

چشمک زن مربوط به رشته

لوله ھای الستیکی شناور در

دریا

۵١٠ مورد

جداسازی و نصب و یا تعویض

فندرھای الستیکی مربوط به

پھلو گیر قایق 

۵٢٠ مورد

تعويض لوالی محور متصل به

 تن٢٠٠شکل ھای 
۵٣٠ مورد

تعمیر سلول ھای خورشیدی

روی گوی شناور 
۵۴٠ مورد

پر كردن کپسول نیتروژن ۵۵٠ عدد

Accumulatorتعمیر  ۵۶٠ مورد

Accumulatorتنظیم فشار  ۵٧٠ مورد

رفع اشکال ازآنتن سیستم

SPMتله متری مربوط به
۵٨٠ مورد

رفع اشکال سخت افزاری از

PLC و I/O Moduleھای 

مربوط به سیستم تله متری

SPMنصب شده برروی 

۵٩٠ مورد

PLCرفع اشکال نرم افزاری از 

مربوط به سیستم تله متری

SPMنصب شده برروی 

۶٠٠ مورد

pressureرفع اشکال از

control valve سیستم  HPU

SPMمربوط به

۶١٠ مورد

Level Switchرفع اشکال از

SPM مربوط بهHPUسیستم 
۶٢٠ مورد

hydrolicرفع اشکال از 

regulator
۶٣٠ مورد

pneumatic airرفع اشکال از 

driven pump
۶۴٠ مورد

رفع اشکال و انجام

 مربوطFog Detectorتنظیمات

SPMبه 

۶۵٠ مورد

Fog Hornرفع اشکال از 

SPMنصب شده روی 
۶۶٠ مورد

Earth Faultرفع اشکال از

Switch مربوط به SPM
۶٧٠ مورد

٢١٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

 مربوطLoad pinرفع اشکال از

SPMبه 
۶٨٠ مورد

 مربوط بهLoad pinتعویض 

SPM
۶٩٠ مورد

Load pinرفع اشکال از 

Amplifierنصب شده برروی 

SPM

٧٠٠ مورد

Radio Modemرفع اشکال از

مربوط به سیستم تله متری

SPM

٧١٠ مورد

XENON ALARMرفع اشکال از

BEACONنصب شده برروی 

SPM

٧٢٠ مورد

Winker Lightرفع اشکال از 

روی ھوزھای شناوری
٧٣٠ مورد

 تعویض سلولھای خورشیدی

SPMروی 
٧۴٠ عدد

جداسازی ونصب سیستم

ھشداردھنده صوتی روی

SPM

٧۵٠ مورد

سرويس سیستم ھیدرولیک ٧۶٠ مورد

  Marine Lanternتعمیر 

SPMمربوط به 
٧٧٠ مورد

 رویzenner barrierتعويض  

گوی شناور
٧٨٠ مورد

 رویpush bottonتعويض 

گوی شناور
٧٩٠ عدد

DC-DC converterتعويض 

روی گوی شناور
٨٠٠ مورد

 روی گویTDRرفع اشکال از 

شناور
٨١٠ مورد

control PCBرفع اشکال از  

روی گوی شناور
٨٢٠ مورد

 ھایmoduleرفع اشکال از 

سیستم کنترل تله متری

(اتاق کنترل )

٨٣٠ مورد

عیب یابی از سیستم کنترل

تله متری 
٨۴٠ مورد

HPUعیب یابی از سیستم  ٨۵٠ مورد

تعمیر و تعويض قطعات

دستگاه وينچ 
٨۶٠ عدد

تعویض رشته زنجیر متصل به

طناب مھار کشتی و شگل 
٨٧٠ مورد

نصب تجھیزات سیستم

ھیدرولیک، سیستم

TELEMTRYسیستم ،

UMBILICAL CLAMP 

٨٨٠ مورد

٢١٨



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل بیست و نھم- كوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

گوی شناور
٢٩٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست و نھم- كوی شناور

انجام آزمایش فشار گوی

 تاPLEMشناور حد فاصله 

تانکر ریل ھوز 

٨٩٠ مورد

تست خال لوله ھای شناور و

غیرشناور جھت ھر ھوز
٩٠٠ مورد

تست الکتریکال لوله ھای

شناور و غیرشناور جھت ھر

ھوز

٩١٠ مورد

ھیدروتست لوله ھای شناور

و غیرشناور جھت ھر ھوز
٩٢٠ مورد

انجام ھیدروتست

  گوی شناورMPDUقسمت
٩٣٠ مورد

انجام تست دینامیکی

  گوی شناورMPDUقسمت
٩۴٠ مورد

انجام تست ھیدرو استاتیک

نھایی رشته ھوز ھای شناور

بوسیله ماده رنگی

٩۵٠ مورد

نصب رشته لوله الستیکی

شناور به گوی شناور 
٩۶٠ مورد

نصب رشته لوله الستیکی

غیر شناور به گوی شناور
٩٧٠ مورد

٢١٩



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سی ام-فعالیت ھای دريايی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

فیلم برداری در زير آب
٣٠٠١۶۴

گروه کد

فصل سی ام-فعالیت ھای دريايی

١ > عمق => ۵ ٠١٠ دقیقه

۵ > عمق =>١٠ ٠٢٠ دقیقه

١٠ > عمق => ١۵ ٠٣٠ دقیقه

١۵ > عمق => ٢٠ ٠۴٠ دقیقه

٢٠ عمق =>  ٠۵٠ دقیقه

٢٢٠



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سی ام-فعالیت ھای دريايی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

اینچ D>12 قطر پايلاینچ D<= 12 قطر پايل
رديف

بھاي واحد (ريال)

پايه کوبی در دريا
٣٠٠٢۶۴

گروه کد

فصل سی ام-فعالیت ھای دريايی

پايه کوبی پايل ھا به وسیله

چکش پايه کوب در دريا تا

 متر١٢عمق 

٠١٠٠ عدد

پايه کوبی پايل ھا به وسیله

چکش پايه کوب در دريا در

 متر١٢عمق بیش از  

٠٢٠٠ عدد

تزريق گاز خنثی (آرگون)

درون پايل ھا
٠٣٠٠

٢٢١



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سی ام-فعالیت ھای دريايی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

انتقال و کارگذاری سازه ھای بتنی و فلزی در کف دريا 
٣٠٠٣۶۴

گروه کد

فصل سی ام-فعالیت ھای دريايی

۵ > عمق =>١٠ ٠١٠

١٠ > عمق => ١۵ ٠٢٠

١۵ > عمق => ٢٠ ٠٣٠

٢٠ عمق =>  ٠۴٠

٢٢٢



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

فصل سي و یکم كوره ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

ھیترھا
٣١٠١۶۴

گروه کد

فصل سي و یکم كوره ھا

باز نمودن فلنج ھای دھانه

لوله ورودی و خروجی ھیتر
٠١٠ عدد

 جھتSPADE PLATE نصب  

مسدود کردن دھانه لوله و

بازكردن آن

٠٢٠ مورد

باز کردن و بستن دریچه ھیتر ٠٣٠ مورد

باز کردن و بستن دریچه ھای

اگزاست ھیتر
٠۴٠ مورد

تھیه و نصب ساپورت موقت

جھت نگھدارنده لوله ورودی

فیول

٠۵٠ مورد

بازکردن کلمس ھای

نگھدارنده و بستن
٠۶٠ مورد

برشکاری و بیرون كشیدن

 شکلUتیوبھای 
٠٧٠ مورد

برشكاری و جداسازی

صفحات جلویی و عقبی ھیتر 
٠٨٠ مورد

برشکاری و جدا سازی سطح

رينگ ھاي جلو و عقب

صفحات نگھدارنده 

٠٩٠ مورد

برش، جا زدن  و جوشكاری

تیوپ ھا
١٠٠ عدد

نصب و جا زدن و جوشكاری

Return Bend
١١٠ عدد

نصب و جا زدن و جوشكاری

 درجه٩٠زانوی 
١٢٠ عدد

بستن و مھار نمودن تیوپھا  ١٣٠ مورد

رادیوگرافی محلھای جوش

تیوبھا
١۴٠ مورد

نصب و مونتاژ بدنه خارجی

ھیتر
١۵٠ مورد

آزمايش ايستايی تیوپھا ١۶٠ مورد

  دريچهGasketتعويض 

ورودی 
١٧٠ عدد

١٨٠ دريچه اگزوزGasketتعويض  عدد

آجرچینی سمت مشعل

بوسیله آجر و سیمان نسوز 
١٩٠ متر مربع

 وA283 از ورق Guideتھیه 

نصب و جوشكاری آن روی

بدنه ھیتر

٢٠٠ مورد

٢٢٣



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سي و دوم -حمل و بارگیری و باراندازی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

حمل در خشکی (خارج از جزيره)
٣٢٠١۶۴

گروه کد

فصل سي و دوم -حمل و بارگیری و باراندازی 

 کیلومتر و٣٠بارگیری، حمل تا 

باراندازی مصالح
٠١٠ تن

حمل مصالح، نسبت به مازاد

 کیلومتر٧۵ کیلومتر، تا ٣٠بر 
٠٢٠ تن/کیلومتر

حمل مصالح، نسبت به مازاد

 کیلومتر١۵٠ کیلومتر، تا ٧۵بر 
٠٣٠ تن/کیلومتر

حمل مصالح، نسبت به مازاد

٣٠٠ کیلومتر، تا ١۵٠بر 

کیلومتر

٠۴٠ تن/کیلومتر

حمل مصالح، نسبت به مازاد

۴۵٠ کیلومتر، تا ٣٠٠بر 

کیلومتر

٠۵٠ تن/کیلومتر

حمل مصالح، نسبت به مازاد

٧۵٠ کیلومتر، تا ۴۵٠بر 

کیلومتر

٠۶٠ تن/کیلومتر

حمل مصالح، نسبت به مازاد

 کیلومتر٧۵٠بر 
٠٧٠ تن/کیلومتر

٢٢۴



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سي و دوم -حمل و بارگیری و باراندازی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

حمل در خشکی (در جزيره)
٣٢٠٢۶۴

گروه کد

فصل سي و دوم -حمل و بارگیری و باراندازی 

بارگیری و حمل در خشکی تا

 کیلومتر  و باراندازی٣٠

 تن٢مصالح کمتر از 

٠١٠ مورد

بارگیری و حمل در خشکی تا

 کیلومتر  و باراندازی٣٠

 تن١٠ تن تا ٢مصالح بیشتر از 

٠٢٠ مورد

 کیلومتر٣٠بارگیری و حمل تا 

از اسکله به خشکی و

باراندازی مصالح 

٠٣٠ متر مکعب

٢٢۵



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سي و سوم- تاسیسات آب شیرين كن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات دستگاه آب شیرین کن
٣٣٠١۶۴

گروه کد

فصل سي و سوم- تاسیسات آب شیرين كن 

بازنمودن و بستن لوله ھای

رابط بین سل ھا
٠١٠ مورد

بازنمودن و بستن دریچه ھای

دسترسی دستی ، منھول،

دیسک ایمنی و   دريچه ھاي

داخلي بین سل ھا 

٠٢٠ مورد

خارج نمودن و نصب توری

فلزی درون سل ھا
٠٣٠ عدد

بازنمودن، جداسازی و نصب

دریچه ھاي اصلی دسترسی

به تیوب شیت 

٠۴٠ عدد

Retube٠۵٠ نمودن تیوب ھا عدد

جداسازی، بیرون کشیدن،

تمیزکاری و نصب سینی ھای

واقع در بخش فوقانی تیوب

ھا

٠۶٠ عدد

جداسازی، بیرون کشیدن،

تمیزکاری، تعمیر و نصب ھدر

دوش پاش ھا

٠٧٠ عدد

ساخت و تعويض ھدر دوش

پاش ھا
٠٨٠ عدد

تمیزکاری و عاری نمودن درون

سل ھا و لوله ھای ارتباطی

بین سل ھا (از ھرگونه

آلودگی ، رسوبات و

پوسیدگی)

٠٩٠

اکسپند نمودن تیوب ھا درون

تیوب شیت
١٠٠ عدد

انجام آزمایش ایستایی پلنت

پس از انجام کلیه کارھای

تعمیراتی به منظور حصول

اطمینان از عدم وجود نشتی

در کلیه نقاط پلنت

١١٠ مورد

بازکردن، تعمیر، تمیزکاری و

بستن اجکتور
١٢٠ مورد

بازکردن و بستن درب

کندانسور
١٣٠ مورد

برشکاری، فیت آپ و

جوشکاری بدنه کندانسور
١۴٠ مترطول

برشکاری و بیرون کشیدن

تیوپ ھا، تمیزکاری و عاری

نمودن درون کندانسور

١۵٠ مترطول

سنباده کاری و پرداخت

نمودن تیوپ شیت و جا زدن

تیوپ ھا

١۶٠ مورد

اکسپند نمودن تیوپ ھای

کندانسور
١٧٠ مورد

انجام آزمايش ھیدروتست

کندانسور
١٨٠ مورد

٢٢۶



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سي و چھارم-ديگ ھای بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

تعمیرات دستگاه ديگ ھای بخار
٣۴٠١۶۴

گروه کد

فصل سي و چھارم-ديگ ھای بخار 

بازکردن و بستن دریچه ھای

منھول
٠١٠ عدد

بازکردن و بستن دریچه ھای

اصلی
٠٢٠ عدد

برشکاری تیوپ ھای فرسوده

و خارج نمودن آنھا از ديگ بخار
٠٣٠ عدد

خارج نمودن سرھای تیوپ

ھای اکسپند شده فرسوده از

تیوپ شیت

٠۴٠ عدد

Stay و Plain Tubeجا زدن 

Tubeھا 
٠۵٠ عدد

پاکسازی تمیزکاری و

شستشویی داخل دیگ بخار

به طور کامل

٠۶٠ مورد

پاکسازی تمیزکاری و

شستشویی داخل کوره ھا به

طور کامل

٠٧٠ مورد

Plain Tubeاکسپند نمودن 

جدید در تیوب شیت
٠٨٠

Stay Tubeاکسپند نمودن 

جدید در تیوب شیت
٠٩٠

تھیه و اندود سیمانکاری در

قسمت کوره ديگ بخار 
١٠٠ متر مربع

آجرچینی سمت مشعل

بوسیله آجر و سیمان نسوز 
١١٠ متر مربع

انجام آزمایش ھیدروتست

دیگ بخار 
١٢٠ مورد

بازکردن و جدا نمودن و نصب

اتصاالت اگزوز به دیگ بخار
١٣٠ مورد

بازکردن، تعمیر و نصب

 ھاي ديگBurnerمجموعه 

بخار

١۴٠ مورد

بازکردن، تعمیر و نصب فن

ديگ بخار
١۵٠ عدد

٢٢٧



١٣٩۴تعمیرات مخازن، تاسیسات و اسکله ھای بارگیری و تخلیه - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت امور مھندسی

 فصل سي و پنجم -فعالیت ھای عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بھاي واحد (ريال)

نصب و بستن تخته ھای جديد و قدیمی قابل استفاده عمودی و افقی
روی پھلو گاه ھا و روی اسکله ھا   ٣۵٠١۶۴

گروه کد

فصل سي و پنجم -فعالیت ھای عمومی 

جدا سازی تخته ھای

فرسوده افقی و عمودی

موجود روی پھلوگاه ھا و روی

اسکله ھا  

٠١٠ متر مکعب

نصب و بستن تخته ھای جديد

و قدیمی قابل استفاده

عمودی و افقی روی پھلو گاه

ھا و روی اسکله ھا  

٠٢٠ متر مکعب

٢٢٨




