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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۴ اينچ)۶شیر ھاي کنترلي (با قطر کمتر از 

۵ شیر ھاي عمومي

۶ اينچ)٨شیر ھاي ايمني (با قطر کمتر از 

٧ شیرھای سلونوئید 

٣ فصل اول- شیرآالت

٩ آماده سازي المان ھاي فوالدي

١٠ آماده سازي المان ھاي فوالدي در اسکله

١١ فیتاپ و جوشکاري المان ھاي جايگزين

١٢ فیتاپ و جوشکاري المان ھاي جايگزين در اسکله

٨ فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

١۴ تعويض سقف، بدنه و کف

١۵ تعمیر سقف، بدنه و کف

١۶ تعمیر و تعويض متعلقات

١٣ فصل سوم-عملیات در مخزن

٢٢ برشکاري و لبه سازي لوله و اتصاالت

٢٣ برشکاري و لبه سازي لوله و اتصاالت در اسکله

٢۴ برش طولي لوله

٢۵ سنگ زني فیتاپ و جوشکاري لوله و اتصاالت فوالدي

٢۶ سنگ زني فیتاپ و جوشکاري لوله و اتصاالت فوالدي در اسکله

٢٧ درجه - کربن استیل)٣٠پیش ساخت (زانوھاي مايتر 

٢٨ درجه - کربن استیل)۶٠پیش ساخت (زانوھاي مايتر 

٢٩ درجه - کربن استیل)٩٠پیش ساخت (زانوھاي مايتر 

٢٠ فصل چھارم-خطوط لوله روزمیني



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣٠ - درجه - کربن استیل٩٠ساخت  و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي

٣١ - درجه - کربن استیل در اسکله٩٠ساخت  و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي

٣٢ ساخت و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - کربن استیل

٣٣ ساخت و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب - کربن استیل در اسکله

٣۴ درجه - کربن استیل٩٠ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي 

٣۵ درجه - کربن استیل در اسکله٩٠ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي 

٣۶ ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - کربن استیل

٣٧ ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - کربن استیل در اسکله

٣٨ نصب پچ، تسمه و غالف

٣٩ متري٣ساخت و نصب غالف 

۴٠ متري در اسکله٣ساخت و نصب غالف 

۴١ متري١٫۵ساخت و نصب غالف 

۴٢ متري در اسکله١٫۵ساخت و نصب غالف 

۴٣ ريسه کردن لوله

۴۴ ريسه کردن لوله در اسکله

۴۵ خم کاري لوله

۴۶ باز کردن فلنج

۴٧ باز کردن فلنج در اسکله

۴٨ بستن فلنج

۴٩ بستن فلنج در اسکله

۵٠ )Expansion Jointنصب اتصال ارتجاعي (لرزه گیر يا 

۵١ ) در اسکلهExpansion Jointنصب اتصال ارتجاعي (لرزه گیر يا 

۵٢ O-Letآماده سازي و نصب 

۵٣ در اسکلهO-Letآماده سازي و نصب 

۵۴ رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس

۵۵ رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس در اسکله

۵۶ تعويض يا رفع نشتي لوله ھاي گالوانیزه

۵٧ تعويض يا رفع نشتي لوله ھاي گالوانیزه در اسکله



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۵٩ سنگ زني فیتاپ و جوشکاري لوله و اتصاالت فوالدي لوله ھاي زيرزمیني

۶٠ درجه کربن استیل در خطوط لوله زيرزمیني٩٠ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب

۶١ ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتي با انشعاب مورب کربن استیل در خطوط لوله زيرزمیني

۶٢ درجه کربن استیل در خطوط لوله زيرزمیني٩٠ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب

۶٣ ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتي با انشعاب مورب کربن استیل در خطوط لوله زيرزمیني

۶۴ نصب پچ، تسمه و غالف غیر متداول زیر زمینی

۶۵ بر خطوط لوله زيرزمینيO-Letآماده سازي و نصب 

۶۶ رفع نشتي لوله و اتصاالت فايبر گالس زيرزمیني

۶٧ لوله ھاي پلي اتیلن زیر زمینی

۵٨ فصل پنجم-خطوط لوله زير زمیني

۶٩ آزمايشات خطوط لوله

٧١ آزمايشات خطوط لوله در اسکله

٧٣ آزمايشات مکانیکي تجھیزات ثابت

۶٨ فصل ششم-عملیات تکمیلي

٧۵ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل  بدون زره زيرزمیني

٧۶ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل زره دار زيرزمیني

٧٧ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل زيرزمیني زره دار با غالف سربي

٧٨ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل بدون زره روي سیني، نردبان کابل يا کاندوئیت

٧٩ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل بدون زره در اسکله روي سیني، نردبان کابل يا کاندوئیت

٨٠ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل زره دار روي سیني، نردبان کابل يا کاندوئیت 

٨١ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل زره دار در اسکله روي سیني، نردبان کابل يا کاندوئیت

٨٢ عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل زره دار با غالف سربي روي سیني، نردبان کابل يا کاندوئیت

عملیات کابل کشي يا جمع آوري کابل زره دار با غالف سربي در اسکله روي سیني، نردبان کابل يا کاندوئیت٨٣

٨۴ جمع آوري کابل فرسوده

٧۴ فصل ھفتم-کابل و سیم  کشی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٨۵ عملیات سیم کشي يا جمع آوري سیم 

٨۶ عملیات سیم کشي يا جمع آوري سیم در اسکله

٨٧ ماسه ريزي و قالب گذاري داخل ترانشه 

٨٨ فعالیت ھاي مخابرات

٩٠ فعالیت ھاي مخابرات در اسکله

٩٢ فعالیت ھاي متفرقه عملیات کابل کشي

٩٣ فعالیت ھاي متفرقه عملیات کابل کشي در اسکله

٩۴ سیني و نردبان کابل

٩۵ سیني و نردبان کابل در اسکله

٩۶ اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي کنترل/مخابرات

٩٧ اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي کنترل/مخابرات در اسکله

٩٨ اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار ضعیف بدون زره

٩٩ اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار ضعیف بدون زره در اسکله

١٠٠ اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار ضعیف زره دار

١٠١ اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار ضعیف زره دار در اسکله

١٠٢ کیلو ولت٢٠اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط تا 

١٠٣ کیلو ولت در اسکله٢٠اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط تا 

١٠۴ کیلو ولت٣٣اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط 

١٠۵ کیلو ولت در اسکله٣٣اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط 

١٠۶ کیلو ولت آرموردار با غالف سربي٢٠اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط تا 

١٠٧ کیلو ولت آرموردار با غالف سربي در اسکله٢٠اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط تا 

١٠٨ کیلو ولت آرموردار با غالف سربي٣٣اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط 

١٠٩ کیلو ولت آرموردار با غالف سربي در اسکله٣٣اجراي سرسیم، کابلشو و سرکابل کابل ھاي فشار متوسط 

١١٠ نصب کاندويیت ھا

١١١ نصب کاندويیت ھا در اسکله

١١٢ نصب گلند

١١٣ نصب گلند  در اسکله



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١١۵ ارت و برق گیر

١١۶ ارت و برق گیر در اسکله

١١۴ فصل ھشتم-ارت و برق گیر

١١٨ تابلو ھا و کلید ھاي برق فشار ضعیف

١٢١ تابلو ھا و کلید ھاي برق فشار ضعیف در اسکله

١٢۴ تابلو ھا و کلید ھاي برق فشار متوسط

١٢۶ تابلو ھا و کلید ھاي برق فشار متوسط در اسکله

١٢٨ سیستم ھاي روشنايي

١٣٠ سیستم ھاي روشنايي در اسکله

١٣٢ تجھیزات اندازه گیري

١٣٣ تجھیزات اندازه گیري در اسکله

١٣۴ رله ھا و سیستمھاي حفاظتي برق

١٣۵ رله ھا و سیستمھاي حفاظتي برق در اسکله

١٣۶ فعالیت ھاي متفرقه برق

١١٧ فصل نھم-تجھیزات برق

١٣٨ LVتعمیرات اساسي الکتروموتور ھاي 

١۴٠ در اسکلهLVتعمیرات اساسي الکتروموتور ھاي 

١٣٧ فصل دھم-الکتروموتور

١۴٢ تعمیرات اساسي ترانسفورماتورھاي قدرت

١۴۴ تعمیرات اساسي ترانسفورماتورھاي قدرت در اسکله

١۴١ فصل یازدھم -ترانسفورماتور

١۴٧ سیستم حفاظت کاتديک

١۴٨ سیستم حفاظت کاتديک در اسکله

١۴۶ فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١۵٠ تعمیرات اساسي رکتي فايرھاي حفاظت کاتديک

١۵٢ تعمیرات رکتي فايرھاي حفاظت کاتديک در اسکله

١۵۴ پمپ ھاي جابجايي مثبت

١۵۶ پمپ ھاي گريز از مرکز افقي

١۵٧ پمپ ھاي گريز از مرکز عمودي

١۵٣ فصل سیزدھم -پمپ ھا

١۵٩ تعمیرات اساسی توربوژنراتور

١۶١ تعمیرات اساسی دیزل ژنراتور

١۵٨ فصل چھاردھم-ژنراتورھا

١۶۴ UPSباطري، باطري شارژر، 

١۶۵ در اسکلهUPSباطري، باطري شارژر، 

١۶٣ ،فصل پانزدھم-باتری شارژر UPS

١۶٧ پانل ھاي ابزاردقیق

١۶٨ )Outdoorجعبه اتصاالت (

١۶٩ سیستم کنترل پمپ تزريق مواد شیمیايي

١٧٠ پنل پمپ و مانیتورھاي آب آتش نشاني

١٧١ نمونه گیرھاي خودکار

١٧٢ چراغھاي چشمک زن راھنما و ھشدار دھنده دريايي

١٧٣ سیستم ھاي ابزار دقیقي بازوھاي بارگیري

١٧۴ سیستم ابزاردقیق پله ھاي دسترسي به كشتي 

١٧۵ سیستمھاي ابزار دقیق کرن ھاي سقفي

١٧۶ سیستم جرقه زن توربین و بويلر

١٧٧ سیستم پالس کلینیگ توربین

١۶۶ فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھاي کنترل



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١٧٨ سیستم پالس کلینینگ ھواي ورودي به کوپه ژنراتور

١٨٠ توربین میترھا

١٨١ و متعلقات مربوطه Lcpcپرور ، 

١٨٢ نشان دھنده فشار ، اختالف فشار 

١٨٣ )  MAGNETIC/ SIGHT GLASSنشان دھنده سطح  (

١٨۴ نشان دھنده دما 

١٨۵ شماره انداز مکانیکي (کانتر)

١٨۶ ترانسمیتر فشار/ اختالف فشار

١٨٧ ترانسمیتر جريان

١٨٨ ترانسمیتر دما

١٨٩ لول سويچ ھا

١٩٠ سويچ / سوئیچ گیج ھاي  فشار و اختالف فشار

١٩١ سوئیچ جريان

١٩٢ سوئیچ دما

١٩٣ سنسورھاي وايبريشن 

١٩۴ RTDترموکوپل / 

١٩۵ آنااليزر ھاي مواد شیمیايي

١٩۶ F&Gسیستم ھاي اعالن و اطفاء حريق 

١٩٧ سیستم ھاي کنترل و مانیتورينگ

١٧٩ فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیري

١٩٩ )Actuators/ MOVعملگرھا (

٢٠٠ عملگرھاي مخازن فوم و سیستم کنترل

٢٠١ کنترل ولو ھا

١٩٨ فصل ھجدھم-عملگرھا

٢٠٢ فصل نوزدھم-فعالیت ھاي حفاظتي سطوح



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٠٣ تمیز کاري، رسوب زدايي، زنگ زدايي و رنگ زدایی سطوح

٢٠۵ رنگ آمیزي

٢١٠ رنگ آمیزي در اسکله

٢١۴ مصالح رنگ آمیزي

٢١۵ عايق کاري

٢١٧ تجھیزات  اعالن و اطفاء حريق

٢١۶ فصل بیستم-سیستم ھاي اعالن و اطفا حريق

٢٢٠ مخازن ته کش

٢٢١ تعمیرات اساسي بازوھاي بارگیري

٢٢۴ اجزاي مکانیکي سیستم پھلو دھي

٢٢۵ پله ھاي دسترسي

٢٢۶ راھروھاي اسکله

٢١٩ فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

٢٢٨ تعمیرات اساسي گوي شناور

٢٢٧ فصل بیست ودوم-گوي شناور

٢٣۶ تعمیرات اساسي دستگاه آب شیرين کن

٢٣۵ فصل بیست وسوم-آب شیرين کن

٢٣٩ تعمیرات اساسي ديگ بخار

٢٣٨ فصل بیست وچھارم-ديگ ھاي بخار

٢۴٢ تعمیرات اساسي ھیتر

٢۴١ فصل بیست وپنجم-کوره ھا



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

٢۴۵ پايه کوبی در دريا

٢۴۶ فیلم برداری در زير آب

٢۴٣ فصل بیست وششم-فعالیت ھاي دریایی

٢۴٨ حمل دريايي

٢٢٢ حمل مازاد يا فرسوده

٢۴٧ فصل بیست وھفتم-حمل و بارگیری و بار اندازی

٢۵٠ داربست بندي

٢۴٩ فصل بیست وھشتم-فعالیت ھاي عمومي

٢۵٢ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

٢۶۴ - شرح اقالم ھزینه ھای باالسری٢پیوست 

٢۶۵ - ضریب ھای منطقه ای٣پیوست 

٢۶۶ - دستورالعمل تعیین قیمت جدید۵پیوست 



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

١- دامنه کاربرد 
بھا برای برآورد و پرداخت ھزینه تعمیرات تاسیسات و تجھیزات صنعت نفت مستقر در جزایر شامل خطوط لوله، تاسیسات انتقال، ایستگاه ھایاین فھرست

و ھمچنین تعمیرات تاسیسات ساحلی و(SPM)تلمبه خانه و شیر، مخازن، اسکله ھای بارگیری و تخلیه و تجھیزات مرتبط، گوی ھای شناور بارگیری 
بھای تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر شامل این دستورالعملشود. فھرستفراساحل صنعت نفت در جزایر  استفاده می

باشد:بھا به شرح زیر میھای فھرستھا و پیوستھا، شرح و بھای واحد ردیف(دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل
پیوست ١ : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه

پیوست ٢ : شرح اقالم ھزینه باالسری
ایھای منطقهپیوست ٣ : ضریب 

پیوست ۵ : دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید
بھا قیمت ندارد.٢- تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست

بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه باھای این فھرست١  ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف–٢
شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھایبھا و مقادیر کار درج میعالمت ستاره در محل مربوط در  فھرست

شود، در صورتی کهگفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده میگردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیشاختصاصی صنعت نفت تعیین می
ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه بابینی دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیفپیش

بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه میھای فھرستشود، مشابه ردیفشود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه میعالمت ستاره اضافه می
شود.

شود.بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت * ھستند نیز به شرح بند ٢-١، محاسبه میھایی از این فھرست٢-٢ قیمت ردیف
٣- نحوه تھیه برآورد ھزینه اجرای کار 

زیر، مطابق روش تعیین شده در بند ٣-٢ھای موضوع بند ٢، ھزینه بھا و ھمچنین ردیفھای این فھرست١  ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف–٣
اعمال خواھد شد. 

١ ھزینه باالسری طرح ھای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴٨ (چھل و ھشت) درصد و كارھایی كه به صورت–١–٣
ھای عمرانی برایشوند برابر ٣۶ (سی و شش) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می

كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣۶ (سی و شش) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری
شوند برابر ٢۵ (بیست و پنج) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. مناقصه) واگذار می

ای مطابق پیوست ٢.٣  ضریب منطقه –١–٣
٣  ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر ۶ درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست ١)–١–٣

ھای اینفنی و برحسب ردیف ھای اجرایی و مشخصات گفته، براساس نقشه٢ برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش–٣
شود.ھاست تھیه میشود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفھای موضوع بند ٢، اندازه گیری میبھا و ردیففھرست

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

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

بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آنقلم واگذار شود، با استفاده از فھرستاگر در نظر باشد کار به صورت یک
گیرد. شود و مبنای پرداخت قرار میشود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق میجدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می
عھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوطھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بهتبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه

گردد.شود، اضافه میگفته محاسبه میجداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش
بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سیھای فھرستھای ٢-١ و ٢-٢، با اعمال ضریب٣  در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٣

ھای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت(٣٠ ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف
مھندسی، پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات

مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.

ھا ۴- کد ردیف
ھایشود. به عنوان مثال، در مورد ردیفشود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد میبھا توسط یک کد شناسایی میھای این فھرستھر یک از ردیف

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

بھا ۵- ترکیب دو یا چند فھرست
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کار که مربوطبھا مورد نیاز است، فھرستآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرستدر کارھایی که برای بر

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

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

١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کلیات

١- مفاد این کلیات و مقدمه فصل ھای مختلف و شرح ردیف ھای این فھرست بھا اجزای غیر قابل  تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. 
٢- قیمت ھای درج شده در این فھرست بھا متوسط ھزینه اجرای كارھای مربوط به رشته تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر  بوده و

و به طور كلی، اجرای كامل كار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويهھزینه ھای تعمیر و به كارگیری نیروی انسانی (نیروھای مستقیم کار) و ماشین آالت
عمومی، می باشد. HSEھاي نظام مديريت 

٣- ھزینه نیروھای انسانی غیرمستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کیفی و سرپرستی بخش ھای مختلف تعمیرات می بایستی توسط
پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.

۴- ھزینه ھای تحویل کار و اخذ تاییدھای الزم از مھندس مشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیف ھای این فھرست بھا منظور شده است.
۵- در ردیف ھای مربوط به گروه لوله کشی:

١  تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله ھا و اتصاالت در ردیف ھای این فھرست بھا لحاظ گردیده است(مگر در موارد خاص که در مقدمه فصل اشاره–۵
ھای الزم برای اتصاالت تکیه گاه ھای موقت و ھزینه اجرای آن از سایر ردیف ھای این فھرست بھا استفاده می گردد. تھیه،Gasketشده باشد). ھزینه ساخت 

بارگیری، حمل، تخیله و جابجایی در محل سایر مصالح مصرفی و ھمچنین اقالم مشابه مصرف  شدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیف ھای مربوط
منظور شده است. از این رو، تامین آنھا به عھده و ھزینه پیمانکار می باشد.

٢ لوله ھای با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف ھای گروه لوله کشی، فوالدھای با کمتر از ١درصد  نیکل و لوله ھای فوالدی آلیاژی با ١/٢۵ درصد کروم–۵
و یا ضخامت)LOW ALLOY, HIGH ALLOY(و یا درصد کروم در فوالدھای آلیاژی )KILLED CARBON STEEL(می باشد. در مواردی که به دلیل نوع جنس فوالد مثًال 

باالی جداره لوله نیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش گفته از فصل مربوط (عملیات تکمیلی لوله کشی) محاسبه می شود. در مواردی از
و یا آلیاژھای آلومینیوم و یا آھن، نیکل، کروم و مولیبدن که نیاز به دستگاه ھای) COPPER NICKEL(مانند )NON FERROUS ALLOY(جوشکاری آلیاژھای غیرآھنی

جوش با فرکانس باال و یا تجھیزات خاص باشد، ھزینه آنھا با توجه به شرایط خاص پروژه تعیین می شود.
ھا و یا کالس ھایSCHو یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارایه شده برای تمام ضخامت ھا یا ٣SCH در ردیف ھایی که بر حسب ضخامت جدار یا –۵

فشار می باشد.
ھزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد) در بھای واحد ردیف ھای این فھرست بھا پیش بینی شده است. در قیمت ردیف ھای گروه کارھای برق، ھزینه–۶

آزمایش ھای الزم برای تایید صحت اجرای کار و ھزینه نگھداری تجھیزات و عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف ھای
آزمایش ھای یاد شده با عنوان « پیش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پیش بینی شده باشد.

٧- با نتیجه گیری از مقایسه فصل ھای این فھرست بھا با یکدیگر، یا مقایسه این فھرست بھا با فھرست ھای بھای دیگر، با مقایسه آن با قیمت ھای روز با
استناد به تجزیه قیمت یا ھر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در این فھرست بھا تعیین شده است قابل پرداخت نیست

ھای این فھرست بھا منظور شده است.٨- ھزینه تھیه، بارگیری، حمل دریایی، حمل تا ١٠ کیلومتر ناحیه خشکي و باراندازی مصالح مصرفی در قیمت ردیف
ھاي حمل کاالی غیرمصرفی تنھا برای مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل پیش بینی شده است، محاسبه می شود.ھزینه

ھا و گرد کردن( اینچ-پوند) استفاده شود. تقریب حاصل از تبدیل واحدIP(متریک) به جای ٩SI- در این فھرست بھا حتی المکان سعی شده است از واحدھای 
نتایج قابل اغماض است

است که در جدول ھای)NOMINAL DIAMETER(١٠- منظور از قطر که در این فھرست بھا برای لوله ھا اتصاالت لوله و شیرھا به کاربرده شده است قطر نامی 
سازندگان و استانداردھای بین المللی درج شده است.

١١- در صورتی که قطر لوله مورد نیاز بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف ھای این فھرست بھا باشد بھای واحد آن با توجه به بھای قطرھای قبل و بعد آن و
به روش میان یابی خطی محاسبه می شود.

١٢- منظور از مشخصات فنی در این فھرست بھا مشخصات فنی منضم به پیمان شامل نشریات و استانداردھای صنعت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور
و مشخصات تعیین شده در نقشه ھای اجرایی منضم به پیمان و دستور کارھای ابالغی و دستورالعمل ھای سازندگان دستگاه ھا و لوازم است

١٣- در قیمت ردیف ھای گروه نصب تجھیزات ھزینه نگھداری تجھیزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.
در ردیف ھای گروه ابزار دقیق، ھزینه انجام کارھای کالیبراسیون و اندازه گیری ادوات ابزار دقیق در ردیف ھای این فصل منظور گردیده است و انجام آن–١۴

بعھده و ھزینه پیمانکار بوده و این تجھیزات باید دارای گواھی کنترل کیفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
در پیمان ھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرست بھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمت ھای این فھرست بھا (در–١۵

صورت وجود) با رعایت حد تعیین شده در شرایط عمومی پیمان برای کارھای اضافی، استفاده شود. به این قیمت ھا، ضریب پیمان اعمال می شود.
مبلغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مربوط به این فھرست بھا در صورتی که در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل–١۶

پرداخت است.
کلیه فعالیت ھای اجرایی پیمانکار باید براساس دستورالعمل ھای استانداردسازی شده صنعت نفت، مانند دستورات کارھای بازرسی، مھندسی، اجازه–١٧

و ... باشدHSEکار سرد و گرم، 
در صورتیکه در مقدمه فصل اعالم گردد که نرخ ردیف ھای فھرست بھا بدون ھزینه ماشین آالت خاص می باشد، ھزینه آنھا در صورتی که توسط کارفرما–١٨

تامین نگردد، جداگانه قابل برآورد و احتساب می باشد.
ھایھای منفصل، از ردیف١٩- تمامی ردیف ھایی که در آن عبارت اسکله آمده است، منظور اسکله متصل می باشد. برای محاسبه عملیات مربوط به اسکله

مربوط به اسکله و با اعمال ضریب ١/١٠ قابل احتساب است.
ھاي ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١۴ و ١۵، به میزان ٧٠% مبلغ مندرج در رديف متناظر تعويض قابل احتساب است.٢٠- در صورت نصب تجھیزات جدید مندرج در فصل

چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھاي آن بر اساس اسناد مورد تايید كارفرما–٢١
به عالوه  ١۴ درصد ھزينه باالسری پرداخت مي شود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريب ھای پیمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز نخواھند بود.

این فھرست بھا بر مبنای قیمت ھای سه ماھه چھارم سال ١٣٩٨ محاسبه شده است.–٢٢

٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول- شیرآالت

فصل اول- شیرآالت

تست فشار كاركرد می باشد.١Die Check.عملیات تست شیرآالت عمومی و كنترلی، شامل تمامی تست ھا مانند 

٢.تست شیرھای اطمینان، مطابق استاندارد، شامل یك تست اولیه و یك تست نھایی پس از عملیات تعمیرات می باشد.

٣.جوشكاری قطعات معیوب شیرآالت، شامل برشكاری و گرم کردن و جوشكاری ترمیمی می باشد.

۴.انواع كپسول ھا شامل كپسول ھای نیتروژن، اكسیژن، ازت، استیلن، آتش نشانی می باشد.

خواھد بود برای تعمیر شیرآالت عمومی بیش از ٣٠٠ و تا كالس ۶٠٠ ضریب ١/٣٠ ، بیش از۵.ردیف ھای موجود در تعمیر شیرآالت عمومی تا كالس ٣٠٠ پوند

كالس ۶٠٠ تا كالس ٩٠٠ ضریب ١/۶٠ و برای بیش از كالس٩٠٠ تا کالس ١۵٠٠ ضریب ٢ به بھای كالس ٣٠٠ پوند اعمال گردد.

۶.تھیه و آماده سازی تجھیزات مورد نیاز تست ایستایی شیرآالت مانند ابزارآالت ثبت فشار شیرھای تخلیه و ھواگیری و نصب و بارنمودن آنھا در ردیف "انجام

آزمایش ایستایی شیر" لحاظ شده است.

٧.ھزینه انبار نمودن و حمل قطعاتی كه جھت انجام فعالیت ھا در اختیار پیمانكار قرار می گیرد در قیمت ردیف ھا لحاظ شده است .

٨.در ردیف ھای " شستشو، تمیزكاری، بازرسی قطعات باز شده و ارایه گزارش فنی در خصوص قطعات قابل تعویض، قابل تعمیر یا قابل استفاده شیر" ھزینه

تھیه نقشه ھا و مشخصات فنی قطعات شیرآالت در بھای واحد ردیف لحاظ گردیده است.

٩.در ردیف ھای این فصل تمام ھزینه ھای نیروی انسانی، ماشین آالت و تجھیزات و مصالح مصرفی مورد نیاز لحاظ شده است.

٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول- شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] [2]

2=>D2"<D<=6"
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیر ھاي کنترلي  ٠١٠١
٠١٠١۶۴

گروه کد

فصل اول- شیرآالت

جدا سازی شیر ٠١۴،۶٧١،٧٨٠١،۴٠١،٢۵٠ مورد

دمونتاژ شیر ٠٢١،٣۵۴،٩۴٠٢،٢۵٨،٢۴٠ مورد

شستشو، تمیزكاري،

بازرسي قطعات باز شده و

ارایه گزارش فني در خصوص

قطعات قابل تعويض، قابل

تعمیر يا قابل استفاده شیر

٠٣۴،۶٧١،٧٨٠١،۵٠٨،٣١٠ مورد

انجام تعمیرات و تعويض مورد

نیاز قطعات و مونتاژ شیر
٠۴٢،١١١،۴٣٠٣،۵١٩،٠۴٠ مورد

انجام آزمایش ایستایی شیر ٠۵٣،۶٩۶،۴٧٠۶،١۶٠،٧٩٠ مورد

نصب و راه اندازی شیر ٠۶١،٧۵۴،۴۵٠٢،٩٢۴،٠٩٠ مورد

جدا سازی شیر در اسکله ٠٧٢،۵٢٣،٣٧٠۴،٢٠۵،۶٢٠ مورد

نصب و راه اندازی شیر در

اسکله
٠٨٢،۵٢٣،٣٧٠۴،٢٠۵،۶٢٠ مورد

۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول- شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
"D<20>="10واحدسطح مقطع

 [2] 01022 [3] 01023 [4] 01024 [5] 01025 [6] 01026 [7] 01027

4"=<D<10"20"=<D<30"30"=<D<36"36"=<D<48"48"=<D
رديف

D<4"

 [1] 01021

(بھاي واحد (ريال

شیر ھاي عمومي ٠١٠٢
٠١٠٢۶۴

گروه کد

فصل اول- شیرآالت

٢۵،۴۵١،٨۵٠۴٣،٣۵١،۴٠٠۵۶،۵٢٢،۶٠٠جدا سازی شیر ٣۵،١۴٨،١٣٠ ٠١٣،٢٢١،٠٣٠٨،١٠۶،٣٠٠١٨،٢١٨،١۵٠ مورد

١٩،٩۶۵،٩٧٠٣١،٩٠١،۶۴٠٣٨،٢٨١،٩٧٠دمونتاژ شیر ٢۶،۵٨۴،٧٠٠ ٠٢٠۵،٣۴٣،٨٩٠١۵،٩٣۶،٧٢٠ مورد

شستشو، تمیزكاري،

بازرسي قطعات باز شده و

ارائه گزارش فني در خصوص

قطعات قابل تعويض، قابل

تعمیر يا قابل استفاده شیر

١١،٣٣٨،٠٩٠١٧،٩۶٨،١٧٠٢٣،٣۴۵،٠٣٠ ١٣،۶١٣،٧١٠ ٠٣٠٣،۴٩٩،٠۶٠٨،٣٩٢،٩۶٠ مورد

انجام تعمیرات و تعويض مورد

نیاز قطعات شیر
٢٧،۶۵۵،۵٢٠۴٢،۵٠٨،۴٨٠۵۴،۵۴٢،١۴٠ ٣۵،۵٠٧،٠٩٠ ٠۴٠٧،٠٨١،٨٢٠٢٠،١١٩،٣٩٠ مورد

١٨،۵٨٩،٠٣٠٢۵،٧٠٩،٢٧٠٣٢،٩۶٣،۴٧٠انجام آزمایش ایستایی شیر ٢٣،٠١٣،٧٨٠ ٠۵٣،١٢٢،٠٠٠۴،٨۶٠،۶۵٠١٢،۵٠٢،۵٧٠ مورد

٢١،٢۴۶،۵۴٠٣۴،٨٩١،٠۶٠۴۶،٧۴۵،٢٧٠نصب و راه اندازی شیر ٢٧،٢٨۶،۴٢٠ ٠۶٣،٢٢١،٠٣٠۵،٨٢٨،٧١٠١۴،٨٠٢،٨۴٠ مورد

١٨،٨٧۶،۴۴٠٣٧،١٩٣،۶١٠۵٠،٠١۵،۴٣٠جدا سازی شیر در اسکله ٢٨،٧١۴،٧۴٠ ٠٧۴،۵٣۵،٢١٠۶،٣۴٣،٢۶٠١۴،٠٧٩،۶٠٠ مورد

نصب و راه اندازی شیر در

اسکله
٣۵،٣٩٨،١۶٠۵۵،۶١۵،١٧٠٧٢،۵۶٩،٨٩٠ ۴۵،٢۵٧،٧٠٠ ٠٨۴،۵٣۵،٢١٠١٠،٢۵۶،۴٣٠٢٣،٩۴۶،٢۶٠ مورد

۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول- شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01031 [2] 01032 [3] 01033

2"=>D2"<D<=6"6"<D<=8"
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیر ھای ايمنی  ٠١٠٣
٠١٠٣۶۴

گروه کد

فصل اول- شیرآالت

جدا سازی شیر ٠١١،۵۶٩،١۶٠٢،۶١۵،٢٧٠٣،٢۶٩،٠٩٠ مورد

تعمیر اساسی شیر ايمني ٠٢۶،٠١۶،۶٣٠١٠،٠٢٧،٧٢٠١٢،۵٣۴،۶۵٠ مورد

نصب و راه اندازی شیر ٠٣٢،٢٧٠،٠٠٠٣،٧٨٣،٣٣٠۴،٧٢٩،١٧٠ مورد

جدا سازی شیر در اسکله ٠۴٣،٠۴٨،٨۴٠۵،٠٨١،٣٩٠۶،٣۵١،٧۴٠ مورد

نصب و راه اندازی شیر در

اسکله
٠۵٣،٠۴٨،٨۴٠۵،٠٨١،٣٩٠۶،٣۵١،٧۴٠ مورد

۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول- شیرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01041
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای سلونوئیدی  ٠١٠۴
٠١٠۴۶۴

گروه کد

فصل اول- شیرآالت

جداسازی شیر ھای

سلونویدی
٠١٩٣٣،۵٣٠ مورد

دمونتاژ کردن شیر ھای

سلونویدی و متعلقات آن
٠٢١،١٣۶،١۵٠ مورد

تعمیر یا تعویض قطعات

معیوب
٠٣١،١٣۶،١۵٠ مورد

مونتاژ کردن شیر ھای

سلونویدی و تست کارگاھی
٠۴١،١٣۶،١۵٠ مورد

رفع اشکال از کابلھاي

ارتباطي ، گلندھا و شرودھا
٠۵۴۶۴،٠۴٠ مورد

نصب و راه اندازی و اطمینان

از صحت عملکرد شیرھای

سلونویدی

٠۶١،١٣۶،١۵٠ مورد

٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

فصل دوم-فلزكاری و جوشكاری

استفاده در سازه بوده و شامل لوله ھای فرآیندی نمی شود.١.فعالیت ھای مندرج در این فصل مربوط به لوله ھای مورد

٢.ھزینه انجام عملیات لبه سازی در ردیف ھای آماده سازی المان فوالدی این فصل لحاظ شده است.

٣.ھزینه سنگ برشی مصرفی (صفحه سنگ) در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

۴.ردیف ھای برشكاری و لبه سازی ورق،شامل ۴٠% ھزینه برشكاری و ۶٠% ھزینه لبه سازی می باشند.

۵.بھای ردیف ھای جوشكاری مربوط به لوله با ضخامت ٩/۵٣ میلیمتر می باشد. برای ضخامت بیش از ٩/۵٣ میلیمتر تا ١۵/٨ میلیمتر ضریب ١/١۶ و برای

ضخامت بیش از میلیمتر ١۵/٨ ضریب ١/۴١ به بھای واحد ردیف اعمال می شود.

۶.در ردیف ھای خم كاری لوله ھا، ھزینه متوسط ھر عدد خم لوله برای تمام شعاع ھا و زاویه ھای خم كاری منظور گردیده است.

گردیده است.٧.ھزینه تامین تجھیزات جانبی پالسما به طور كامل در ردیف برش ورق با ضخامت باال كه نیازمند دستگاه پالسما می باشد لحاظ

٨.ردیف مربوط به فالویزکاری شامل تراشکاری و ایجاد انواع پیچ بوده و با محاسبه مراحل اجرایی به صورت پیش رو و با تمام مواد مصرفی (روانکارھا) می باشد.

تمامی ھزینه مربوط به مراحل آماده سازی سطح در نظر گرفته شده است.٩Build up.در ردیف ھای 

١٠. ردیف ھای نصب گرتیبنگ شامل برشکاری، برش و نصب الستیک، تھیه و نصب بست استاندارد پیچی طبق فواصل تعیین شده و پوشش نواحی برش

خورده با اسپری گالوانیزه سرد می باشد.

١١.منظور از ساخت مقاطع فوالدي، كلیه فرآيندھاي الزم براي ساخت مقاطع جايگزين مقاطع استاندارد فوالدي است كه به داليل مختلف قابل تھیه از بازار

نیستند و داراي پیچیدگي خاص از لحاظ ھندسي نبوده و نسبت ھزينه خريد ورق فوالدي بیش از ھزينه ساخت است.

١٢.منظور از ساخت قطعات فوالدي كلیه فرآيندھاي الزم براي ساخت اجزا موردنیاز براي نصب  تجھیزات فلزي است  كه به داليل مختلف قابل تھیه از بازار

نیستند و داراي پیچیدگي خاص از لحاظ ھندسي بوده و نسبت ھزينه ساخت بیش از ھزينه خريدورق فوالدي  است.

١٣.جھت نصب سپری، ناوداني، نبشی و سایر پروفیل ھا در محل، صرفا از رديف ھاي زیرفصل اول و دوم استفاده مي شود. (مشمول نصب مقاطع و قطعات

فوالدي با واحد کیلوگرم نمي شود.)

١۴.ھزينه تھیه نوار الستیکی و نصب در زیر گريتینگ، در ھزینه رديف ھاي "مفروش نمودن و نصب گريتینگ جديد به وسیله بست" لحاظ گرديده است.

١۵.ھزینه بازکردن برداشتن و جمع آوری گریتینگ ھای سالم  جھت نصب مجدد معادل ۶٠ درصد ردیف نصب گریتینگ می باشد.

٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02011
رديف

(بھاي واحد (ريال

آماده سازی المان ھای فوالدی ٠٢٠١
٠٢٠١۶۴

گروه کد

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

ساخت مقاطع فوالدی و تیر

ورق ھا شامل برشکاری و

لبه سازی،فیت آپ و

جوشکاری

٠١٢٢١،۵١٠ کیلوگرم

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

١٠٠پروفیل ھا با سایز تا 

میلیمتر

٠٢٨٩،٩١٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

١٠٠پروفیل ھابا سایز بیش از 

میلیمتر٢٠٠تا 

٠٣١٢٠،٠٢٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

٢٠٠پروفیل ھابا سایز بیش از 

میلیمتر٣٠٠تا 

٠۴١۵٣،٢٢٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

پروفیل ھا با سایز بیش از

میلیمتر٣٠٠

٠۵٢١٠،٣٣٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی پروفیل

ھای لوله ای
٠۶٨٨،٧٩٠ اینچ قطر

برشکاری و لبه سازی ورق با

میلی متر٨ضخامت <= 
٠٧٧٣١،٩٩٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

میلی١٢< ضخامت ورق<=٨

متر

٠٨١،٠۴٢،٩۴٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

١۶< ضخامت ورق<=١٢

میلی متر

٠٩١،٢٣٧،۶٩٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

٢۵< ضخامت ورق<=١۶

میلیمتر

١٠١،٧٨٢،۵١٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

٣٠< ضخامت ورق<=٢۵

میلیمتر

١١١،٩۶٠،٧۶٠ مترطول

سوراخ کاری ورق و پروفیل تا

اینچ١/٢سایز 
١٢٢٠٠،۴٠٠ عدد

قالویز کاری برای پیچ تا سایز

سانتیمتر١میلیمتر و عمق ٢٠
١٣٢١۵،٣۴٠ عدد

۶خم کاری لوله با قطر <=

اینچ
١۴۴،۶٢۵،٠٧٠ عدد

< قطر<=۶خم کاری لوله با 

اینچ١۶
١۵٧،١١٣،٧٩٠ عدد

١۶<خم کاری لوله با سایز 

اینچ٣٠قطر<=
١۶٩،٧٨۵،۵٣٠ عدد

رول کردن ورق ھا ( نورد یا

خم کاری)
١٧١١٢،۴٢٠ کیلوگرم

٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02021
رديف

(بھاي واحد (ريال

آماده سازی المان ھای فوالدی در اسکله ٠٢٠٢
٠٢٠٢۶۴

گروه کد

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

١٠٠پروفیل ھا با سایز تا 

میلیمتر در اسکله

٠١١٣۵،٩٢٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

١٠٠پروفیل ھابا سایز بیش از 

میلیمتر در اسکله٢٠٠تا 

٠٢١٨٢،٨٣٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

٢٠٠پروفیل ھابا سایز بیش از 

میلیمتر در اسکله٣٠٠تا 

٠٣٢٣٠،٣٧٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی سپری

، ناودانی، نبشی و سایر

پروفیل ھا با سایز بیش از

میلیمتر در اسکله٣٠٠

٠۴٣١٠،٠۵٠ سر لوله

برشکاری و لبه سازی پروفیل

ھای لوله ای در اسکله
٠۵١٣١،١۵٠ اینچ قطر

برشکاری و لبه سازی ورق با

میلی متر در٨ضخامت <= 

اسکله

٠۶١،۵۵٧،٨٩٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

میلی١٢< ضخامت ورق<=٨

متر در اسکله

٠٧٢،۶۵٧،٣٧٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

١۶< ضخامت ورق<=١٢

میلی متر در اسکله

٠٨٣،٠٠٧،٢٨٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

٢۵< ضخامت ورق<=١۶

میلیمتر در اسکله

٠٩۴،٣٢۶،٣١٠ مترطول

برشکاری و لبه سازی ورق با

٣٠< ضخامت ورق<=٢۵

میلیمتر در اسکله

١٠۴،٧٢۵،٢۴٠ مترطول

سوراخ کاری ورق و پروفیل تا

" در اسکله١/٢سایز 
١١٢٨۵،٠۴٠ عدد

قالویز کاری برای پیچ تا سایز

سانتیمتر١میلیمتر و عمق ٢٠

در اسکله

١٢٣٣٠،٧۶٠ عدد

١٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02031
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیتاپ و جوشکاری المان ھای جايگزين ٠٢٠٣
٠٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

فیت آپ و جوشکاری و نصب

مقاطع فوالدی، تیر ورق ھا و

پروفیل ھای لوله ای

٠١٢٧۴،۴۶٠ کیلوگرم

فیت آپ و جوشکاری و نصب

٨ورق ھا با ضخامت ورق<= 

میلی متر

٠٢۵،٠٢۵،٧۶٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت٨ورق ھا با 

میلی متر١٢ورق<=

٠٣۶،٧٠۴،١٢٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت١٢ورق ھا با 

میلی متر١۶ورق<=

٠۴٨،٠۵٠،۴١٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت١۶ورق ھا با 

میلی متر٢۵ورق<=

٠۵٩،۴١٧،٣٢٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت٢۵ورق ھا با 

میلی متر٣٠ورق<=

٠۶١٠،٧۶۶،٢١٠ مترطول

مفروش نمودن و نصب

گریتینگ ھای جديد به وسیله

بست

٠٧٣۶،٨٣٠ کیلوگرم

نقاطBuild upسنگ زنی و 

خورده شده روی المان ھا
٠٨٠ سانتی متر

مربع

١١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 02041
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیتاپ و جوشکاری المان ھای جايگزين در اسکله ٠٢٠۴
٠٢٠۴۶۴

گروه کد

فصل دوم-فلزکاری و جوشکاری

فیت آپ و جوشکاری و نصب

مقاطع فوالدی، تیر ورق ھا و

پروفیل ھای لوله ای در

اسکله

٠١۴۴۵،١۴٠ کیلوگرم

فیت آپ و جوشکاری و نصب

٨ورق ھا با ضخامت ورق<= 

میلی متر در اسکله

٠٢٨،٢١٣،۶٢٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت٨ورق ھا با 

میلی متر در١٢ورق<=

اسکله

٠٣١٠،٩۵۴،۶٠٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت١٢ورق ھا با 

میلی متر در١۶ورق<=

اسکله

٠۴١٣،١۵٠،٩٨٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت١۶ورق ھا با 

میلی متر در٢۵ورق<=

اسکله

٠۵١۵،٣۶٧،٩٩٠ مترطول

فیت آپ و جوشکاری و نصب

< ضخامت٢۵ورق ھا با 

میلی متر در٣٠ورق<=

اسکله

٠۶١٧،۵۶۶،٩٧٠ مترطول

مفروش نمودن و نصب

گریتینگ ھای جديد به وسیله

بست در اسکله

٠٧۵٩،٩٢٠ کیلوگرم

نقاطBuild upسنگ زنی و 

خورده شده روی المان ھا در

اسکله

٠٨٣٩،٧٣٠ سانتی متر

مربع

١٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

فصل سوم- عملیات در مخزن

سقف شناور مخزن " صرفًا مربوط به مخازن سقف شناور بوده و برای مخزن ثابت ٣٠% بهUpper deck ١.بھای واحد ردیف" برش کاری ورق ھای فرسوده و

بھای واحد این ردیف اضافه خواھد شد.

سقف شناور مخزن" صرفًا مربوط به مخازن سقف شناور بوده٢Upper deck.بھای واحد ردیف" پج زنی، مونتاژ و جوشکاری ورق ھا از رو و زیر سقف و ورق ھای 

و برای مخزن سقف ثابت ٣٠% به قیمت این ردیف اضافه خواھد شد.

سقف شناور" جھت جوشکاری و نصب داخل کامپارت با اعمال ضریب ١/٢٠ قابل پرداخت است.٣Lower Deck.ردیف" پج زنی، مونتاژ و جوشکاری ورق ھای 

API RP545ھا و متعلقات مربوط لحاظ شده است. در صورت رعایت الزامات weather shieldو ۴sealing.ھزینه مربوط باز با بستن انواع سیستم ھای سیلینگ 

ھا و متعلقات مربوط" با اعمال ضریب ١/١٠ قابل پرداخت است.weather shieldو sealing ردیف" بستن سیستم 

" ھزینه تراشکاری با دستگاه تراش در بھای ردیف منظورAnti.Rotationو Guide Poleھای اطراف لوله ھای ۵Roller.در ردیف "تعویض غالف و صفحه برنجی

ھای مربوط می باشد.Rollerدر این ردیف، دو عدد غلطک به ھمراه SET گردیده است. منظور از واحد

ولوھای ورودی و خروجی..." و ردیف تھیه مصالح،SRJ ۶.در ردیف" تھیه مصالح برشکاری، ساخت، مونتاژ، جوشکاری و نصب پلکان دسترسی و نرده مانند پلکان

" ھزینه تھیه گریتینگ لحاظ نشده است. وزن پلکان بدون گریتینگ محاسبه و اعمال می شود.Rolling ladderبرشکاری مونتاژ،جوشکاری

شیرھای ورودی و خروجی و..." که پلکان٧SRJ.در ردیف" تھیه مصالح برشکاری، ساخت، مونتاژ جوشکاری و نصب پلکان دسترسی و نرده مانند پلکان 

مخزن ساخته شده باشد. با اعمال ضریب ١/٣٠محاسبه می گردد.Walk Wayدر قسمت Top platformدسترسی مانند 

٨.در تمامی ردیف ھای نصب و جوشکاری ھزینه فعالیت ھای مربوط به صفافی، تھیه و نصب استراکچر موقت جھت مونتاژ برشکاری ھمه قیمت ھا (به غیر از

میز موقت جھت سقف شناور) و آھنگری در محل ھای روی ھم آمادگی ورق ھا منظور گردیده است.

مطابقvortex breakerو ٩.در ردیف ھای نصب و جوشکاری نازل ھا، ھزینه ھای مربوط به عملیات برشکاری، نصب ورق تقویتی، نصب فلنج و متعلقات مربوط 

با نقشه ھای استاندارد منظور شده است.

١٠.ردیف تعبیه و ساخت پایه فلزی موقت در زیر سقف شناور مخازن شامل تھیه لوله، نبشی و ورق مورد نیاز و انجام عملیات ساخت پایه بوسیله لوله و نبشی

و ورق ھای تحویلی کارفرما و به ارتقاع تفرییی ٢/۵متر و به فاصله حداکثر یک و نیم متر از یکدیگر به ھمراه بیس پلیت مناسب جوش شده به زیر آن بوده و

براساس مساحت داخلی مخزن مورد محاسبه قرار می گیرد.

١١. در ردیف ھای این فصل ھزینه جابجایی ورق ھا از محل دپو تا محل نصب و ھزینه تامین مصالح مصرفی از جمله الکترود و صفحات برش و صفحه سنگ

احتساب گردیده است. ھزینه جمع آوری ورق ھا یا قطعات برشکاری شده تا محل دپو تعیین شده توسط کارفرما در ریف ھای این فصل لحاظ گردیده است.

١٢. در ردیف تعبیه و ساخت تکیه گاه ھای فلزی زیر سقف شناور مخازن، ھزینه عملیات مربوط به نصب، جوشکاری و برشکاری و جمع آوری تکیه گاه ھا لحاظ

شده است.

خارج مخزن تمام ھزینه ھای مربوط به انجام عملیات برشکاری و١٣SRJ. در ردیف برشکاری، جوشکاری، ساخت و نصب سیستم پایپینگ مربوط به دستگاه 

جوشکاری، عوامل نیروی انسانی، ماشین آالت و مصالح مصرفی مورد نیاز لحاظ شده است . 

١۴.منظور از رديف [۶۴٠٣٠٣١٣٣] لوله کشی ۴ اينچ فاقد نورد بوده و جھت محاسبه بھای واحد سایر سایزھاي لوله ضرایب نسبت به رديف مذکور به اين شرح

اعمال می شود: لوله کشی ٣" ضريب ٠٫٩، لوله کشی ۶" ضريب ١٫٣، لوله کشی ٨" ضريب ١٫۶، لوله کشی ١٠" ضريب ٢ ".

(تک بندي) در بھاي رديف ھاي تعويض کامل سقف منظور گرديده است و مجددًا قابل پرداخت نمي١۵spot.ھزینه جوشکاری ورق ھاي سقف از زیر به صورت 

باشد. (ادبیات کتابچه).

١٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعويض سقف، بدنه و کف ٠٣٠١
٠٣٠١۶۴

گروه کد

فصل سوم-عملیات در مخزن

برشکاری و جمع آوری ورق

ھای فرسوده و متعلقات کف
٠١۴،۶٧١،٧٨٠ تن

چیدن، مونتاژ و جوشکاری

ورق ھای کف با رعایت

Overlap مورد نیاز

٠٢٢٠،٧٠٨،۴٩٠ تن

گوجینگ، برشکاری و جمع

آوری ورق ھای فرسوده

Backing Stripآنوالر و 

٠٣۴۵،٩٩۶،١٢٠ تن

جاگذاری ، مونتاژ و جوشکاری

ورق ھای آنوالر 
٠۴۵٩،۶٣٨،٢٨٠ تن

backingبرشکاری ورق ھای 

strip میلیمترو۵به ضخامت

سانتیمتر و جاگذاری۵عرض 

و تکبندی آنھا به ورق آنوالر

٠۵١۶٧،٨٢٠ کیلوگرم

برشکاری و جمع آوری ورق

ھای فرسوده بدنه
٠۶۶۵،۶٢۵،۴٠٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورق ھای

بدنه
٠٧۶٢،۵٨۴،۴٧٠ تن

برش کاری و جمع آوری ورق

ھای فرسوده سقف ثابت و

استراکچر زیر سقف

٠٨١۴،۴٨٢،٣٩٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورق ھای

سقف ثابت از رو و زیر سقف

و استراکچر زیر سقف

٠٩۴٠،٩٨٨،١١٠ تن

برشکاری و جمع آوری ورق

ھای فرسوده و کلیه متعلقات

مخزنDouble Deckسقف 

١٠٨،٢١٠،۵۴٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورق ھا و

Lower Deckمتعلقات قسمت 

سقف شناور مخزن به ھمراه

تمامی متعلقات داخل سقف

١١٢۶،۴۶٣،١٣٠ تن

مونتاژ و جوشکاری ورق ھا و

Upper Deckمتعلقات قسمت 

سقف شناور مخزن

١٢٢١،۴۵٣،۴٢٠ تن

تعبیه و ساخت تکیه گاه ھای

فلزی موقت در زیر سقف

شناور مخازن با استفاده از

لوله  یا نبشی و ورق و  

برشکاری و جمع آوری آنھا در

انتھای کار 

١٣۶۶١،٣٨٠ متر مربع

١۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیر سقف، بدنه و کف ٠٣٠٢
٠٣٠٢۶۴

گروه کد

فصل سوم-عملیات در مخزن

نمونه برداری به ابعاد مختلف

از ورق ھای کف
٠١١،۴۴١،٠٣٠ کیلوگرم

نقاطBuild upسنگ زنی و 

آسیب دیده جداره مخزن
٠٢٨١٣،٨٠٠ مترطول

نقاطBuild upسنگ زنی و 

آسیب دیده سقف و کف

مخزن

٠٣۵٧٨،٩٩٠ مترطول

جوشکاری ورق ھای سقف

(تک بندی) ازSPOTبه صورت 

زیر سقف به یکدیگر

٠۴١،۴٨۴،٨۶٠ مترطول

برشکاری قسمت ھای

فرسوده بدنه
٠۵١،۴۴١،٠٣٠ کیلوگرم

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

ورق ھای بدنه
٠۶۶٢٩،١٨٠ کیلوگرم

برش کاری ورق ھای فرسوده

مخزن سقفUpper Deckو 

شناور

٠٧١،۴٩۴،٣٨٠ متر مربع

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

ورق ھا از رو و زیر سقف و

سقفUpper Deckورق ھای 

شناور مخزن

٠٨١،٣٧۵،١٠٠ متر مربع

برش کاری ورق ھای فرسوده

Lower Deckسقف شناور
٠٩٢،٢۴١،۵۵٠ متر مربع

پچ زنی، مونتاژ و جوشکاری

سقفLower Deckورق ھای 

شناور

١٠٢،۶٢٣،۵٩٠ متر مربع

١۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیر و تعويض متعلقات ٠٣٠٣
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم-عملیات در مخزن

برشکاری و برداشتن نازل ،

Gaughلوله و متعلقات 

Hatch,Gas Vent ,Rim Valve

Emergency Roof Drainو 

ھای فرسوده از روی سقف

مخزن

٠١٣،٣٧١،٢٧٠ عدد

مونتاژ و جوشکاری نازل ،

وGas Ventلوله و متعلقات 

Rim Vent وGaugh Hatch

روی سقف مخزن

٠٢٨،۶٢۶،٧٨٠ عدد

تھیه، حمل و نصب درب

Gaugh Hatchمخزن

اتمسفریک

٠٣٨٧٢،۶٢٠ عدد

وSealingباز کردن سیستم 

Weather Shieldھا و

متعلقات مربوط و جمع آوری

در محوطه باند وال جھت

انتقال

٠۴١،٠٠٢،۶٢٠ مترطول

وSealingبستن سیستم 

Weather Shieldھا و

متعلقات مربوط

٠۵٢،۴٩٧،٨٣٠ مترطول

Roofبرشکاری و برداشتن 

Drain Sumpفرسوده از

اینچ٣۶تا ٢۴سایز 

٠۶۶،٧۴٢،۵۵٠ SET

نصب، مونتاژ و جوشکاری

Roof Drain Sumpو

Emergency Roof Drainاز

اینچ٣۶تا ٢۴سایز 

٠٧٢٠،٩٠٩،٢٢٠ SET

برشکاری و جمع آوری ورق

فرسودهFoam Damھای 

سقف مخازن به ھمراه کلیه

متعلقات

٠٨٣۴،٣٩٠ کیلوگرم

مونتاژ و جوشکاری ورق ھای

Foam Damسقف مخازن به

ھمراه کلیه متعلقات

٠٩٩٨،۶۵٠ کیلوگرم

برشکاری و ساخت ورق ھای

Foam Damسقف مخازن به

ھمراه کلیه متعلقات

١٠٧١،٩٢٠ کیلوگرم

از ورقDoor Sheetبرشکاری 

کورس اول جداره 
١١٢٨،٧٩٠ کیلوگرم

سنگ زنی ،لبه سازی ،مونتاژ

Doorو جوشکاری ورق 

Sheetجدا شده در محل خود

١٢٩٣،٩٣٠ کیلوگرم

تعویض غالف و صفحه برنجی

rollerھای اطراف لوله ھای

Guide Pole وAnti Rotation

١٣١٧،٩١٩،۴۴٠ SET

برشکاری و جداسازی اجزای

۶و ۴سایز Roof Drainفلزی 

اینچ به ھمراه کلیه متعلقات

١۴١،٢۴۶،٢۵٠ مترطول

١۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیر و تعويض متعلقات ٠٣٠٣
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم-عملیات در مخزن

مونتاژ، نصب و جوشکاری

Roof Drainاجزای فلزی 

اینچ به ھمراه۶و ۴سایز 

کلیه متعلقات

١۵١،۶۶۶،۵۵٠ مترطول

برشکاری و جمع آوری

رایزرھای فرسوده سیستم

۴آتش نشانی مخازن از سایز 

اینچ٨تا 

١۶٢،۵۴۴،١۵٠ مترطول

ساخت، حمل، فیتاپ، نصب و

وOWSجوشکاری درپوش 

متعلقات

١٧١۵٢،٢٧٠ کیلوگرم

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

اینچ ٢

١٨٣،٢٢۵،٨۶٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

اینچ (با صفحه تقویتی)۴

١٩۵،٩٨٣،۶٠٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

اینچ (با صفحه تقویتی)۶

٢٠٧،٧٣۴،١٢٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

اینچ (با صفحه تقویتی)١٠

٢١١٢،٣۵١،١٩٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

اینچ (با صفحه تقویتی)١٢

٢٢١٣،٨١٧،۵٧٠ عدد

سوراخ کاری بدنه مخزن و

مونتاژ،نصب، جوشکاری نازل

اینچ (با صفحه تقویتی)٢۴

٢٣٢۶،٣٩٢،۵٢٠ عدد

برشکاری، سنگ زنی، مونتاژ

و جوشکاری ورق ھای بیس

پلیت بر روی ورق کف مخزن

٢۴١٢٠،٨٠٠ کیلوگرم

برشکاری بر روی قسمت

و پچ زنیWalkwayفرسوده 

شامل برشکاری، مونتاژ و

Walkwayجوشکاری قطعات 

مخزن

٢۵٣،٩٠٩،٣۶٠ متر مربع

برشکاری و جداسازی،

ساخت، مونتاژ، جوشکاری و

نصب متعلقات بر روی کف و

١دیواره پایین مخزن (ارتفاع 

متری از کف مخزن) مانند

Vortex Breaker، Datum

Plate، Deflector

٢۶٣٣۵،٣١٠ کیلوگرم

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

اینچ (به ھمراه نورد،٢سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوط)

٢٧١،٨٩١،٧۴٠ مترطول

١٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیر و تعويض متعلقات ٠٣٠٣
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم-عملیات در مخزن

مونتاژ، نصب و جوشکاری

جھت اخذ انشعاب به

اینچ لوله ھای١/٢ ٢سایز

Foamآتش نشانی و نصب 

Pourer

٢٨٢،٨۴٧،۶٧٠ عدد

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

اینچ (به ھمراه نورد،٣سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوط)

٢٩٢،٨١٨،٧١٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

اینچ (به ھمراه نورد،۴سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوط)

٣٠٣،۶٢٩،٢۴٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

اینچ (به ھمراه نورد،۶سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوط)

٣١۵،٢٣٣،٧٧٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

لوله ھای آتش نشانی به

اینچ (به ھمراه نورد،٨سایز 

نصب متعلقات و ساپورت و

کلیه کارھای مربوط)

٣٢٧،٠۶٣،٣٨٠ مترطول

مونتاژ، نصب و جوشکاری

۴رایزر آتش نشانی به سایز 

اینچ و نصب ساپورت و کلیه

کارھای مربوط

٣٣١،۴٧٢،۴٠٠ مترطول

برشکاری ،جداکردن، ساخت،

مونتاژ و جوشکاری غالف پایه

ھای سقف شناور

٣۴۶،٩۶٠،٨۴٠ عدد

جدا سازی و روانکاری و نصب

مجدد پایه ھای سقف شناور
٣۵٢٧٣،٢۶٠ عدد

تعمیرپایه ھای سقف

شناورشامل جداسازی،

سنگ زدن، اصالح، جوشکاری

و نصب مجدد آنھا

٣۶١،٢٧٣،٠٩٠ عدد

ھایSplit Pinتھیه و تعویض 

پایه ھای سقف شناور
٣٧٨۵،۶٩٠ عدد

تھیه مصالح، برشکاری،

ساخت، مونتاژ، جوشکاری و

نصب پلکان دسترسی و نرده

، ولوھایSRJمانند پلکان 

ورودی و خروجی 

٣٨٢٧٠،٩٧٠ عدد

تعویض رینگ برنجی چرخ

Rolling Ladderھای 
٣٩۵،۵٢۴،۴٠٠ SET

باز کردن و بستن مجدد

Rolling Ladderبر روی

سقف

۴٠۴۶،٩٩١،۶١٠ مقطوع

١٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم-عملیات در مخزن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 03031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیر و تعويض متعلقات ٠٣٠٣
٠٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سوم-عملیات در مخزن

تھیه مصالح، تعویض،

برشکاری و جوشکاری

قسمت ھای فرسوده پلکان

ھا و نرده ھا

۴١٣١٩،٨۶٠ کیلوگرم

تھیه مصالح، برشکاری،

rollingمونتاژ، جوشکاری 

ladder

۴٢۴٢۵،١٠٠ کیلوگرم

جوشکاری و نصب مھار موقت

UNPسقف از ناودانی  180،

برشکاری و جمع آوری آن

۴٣٢٢٩،٠٨٠ کیلوگرم

برشکاری و جداسازی، مونتاژ

تا٢٠و نصب منھول ھای 

اینچ فرسوده سقف مخازن٣۶

۴۴١٨،١۶٩،۶۴٠ کیلوگرم

ساخت، مونتاژ و نصب دریچه

(منھول)SRJبازدید 
۴۵۶٣،٨۴٨،٢٧٠ مقطوع

برشکاری، فرم دادن،

Draw offجوشکاری و نصب 

Sump ۴٨از لوله ای به قطر

اینچ 

۴۶٢٧،٨۵٩،١٠٠ عدد

برشکاری، مونتاژ و جوشکاری

Over flowدریچه ھای 

opening

۴٧٧،٣۶۶،٣٣٠ عدد

برشکاری، جوشکاری،

ساخت و نصب سیستم

SRJپایپینگ مربوط به دستگاه 

خارج مخزن به ھمراه نازل

ھای ورودی، خروجی و

SPEED INDICATORمخزن

۴٨٣٨٧،٩١٧،١٨٠ مقطوع

مونتاژ و جوشکاری مربوط به

Capپایه ھای سقف شناور

اینچ۴یا ٣در سایز 

۴٩٢،۴٢١،٧۴٠ عدد

ھايFlexible hoseبازکردن 

مخازن وRoof drainسیستم 

انتقال آن به بیرون محوطه

مخزن و تمیز کاری آنھا از مواد

نفتي

۵٠١۴،۵۴۶،٧٢٠ SET

حمل از انبار کارفرما و بستن

Flexible hoseھاي سیستم

Roof drainمخازن به ھمراه

Lentکلیه متعلقات و دو 

۵١٢٧،٩۴٠،٢١٠ SET

Guideبرشکاری لوله ھای 

Pole وAnti-rotationبه طول

٢٫۵سانتیمتر و به عرض٢٠

سانتیمتر بصورت مارپیچی و

درجه نسبت به١٨٠با زوایای 

ھم

۵٢٢٣٠،۶٣٠ عدد

١٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

فصل چھارم – خطوط لوله رو زمینی

١.در صورتی که قطر یا ضخامت لوله مورد نیاز، بین دو قطر یا ضخامت متوالی درج شده در این فصل باشد، بھای واحد آن با توجه به بھای قطر یا ضخامت ھای

یابی خطی محاسبه می شود.قبل و بعد آن به روش میان

٢.ھزینه انجام ھرگونه عملیات خاکی و بتن در قیمت ھای این فصل منظور نشده و این ھزینه ھا براساس فھرست بھای رشته عملیات ساختمانی، صنعتی

نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه می شود.

ھای این فصل لحاظ نگردیده است.ھای مربوط به بارج کرن و یدک کش در ردیف٣.ھزینه

۴.ھزینه اصالح لوله ھای معیوب در مواردی که پیمانکار لوله را طبق صورتجلسه سالم تحویل گرفته است، به عھده پیمانکار است و در مواردی که طبق

ھا ، معیوب تحویل پیمانکار شده  باشد، ھزینه اصالح به طور جداگانه از ردیف مربوطه پرداخت می شود.صورتجلسه تحویل لوله

۵.ھزینه جایجایی لوله در کارگاه برای انجام عملیات برش و ھمچنین دسته بندی لوله ھای معیوب در قیمت ردیف ھا منظور شده است.

۶.منظور از لبه سازی لوله ھا، لبه سازی دو سر لوله حاصل از برشکاری می باشد.

٧.قیمت ردیف ھای این فصل برای برش و پخ لوله و ھمچنین فیتاپ و جوشکاری بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد و شامل رديف ھاي زانوھاي مايتر و

نازل ھا نمي شود. ھرگاه برای ساخت اتصاالتی، نیاز به برشکاری یا جوشکاری مایل سرلوله باشد به ترتیب ذیل اضافه بھا تعلق می گیرد:

از ١۵ درجه تا ٣٠ درجه   ١٠ درصد-

از ٣١ درجه تا ۴۵ درجه   ٢٠ درصد -

از ۴۶ درجه تا ۶٠ درجه   ۴٠ درصد-

٨.عملیات الزم برای بازرسی، آماده سازی، جفت کردن و جوشکاری خط لوله، تعمیر جوش ھای معیوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم،

طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ ھای این فصل منظور شده است.

٩.در صورت انجام عملیات برشکاری، جوشکاری، ریسه کردن لوله در شرایط زیر به قیمت ردیف ھای مرتبط، اضافه بھایی به شرح زیر تعلق می گیرد:

- انجام كار گرم مربوط به تعمیر یا احداث خطوط لوله ناحیه خشكی در مجاورت خطوط لوله انتقال نفت یا مشتقات نفتی در سرویس تا فاصله ۵ متر از محور خط

۵ درصدفعال

- مناطق تپه ای و نیمه کوھستانی (شیب تقریبی بین ٨ الی ١۵ درصد)                                            ١۵ درصد

- مناطق کوھستانی (شیب تقریبی بین ١۶ تا ٢٢ درصد)                                                                  ٢۵ درصد

- مناطق کوھستانی صعب العبور ( شیب تقریبی بیش از ٢٣ درصد تا ٣۵ درصد)                                 ۴٠ درصد

١٠.ھزینه تھیه دستور العمل جوشکاری و انجام آزمایش ھای مخرب در قیمت ھای این ردیف منظور شده است.

١١.بھای واحد ردیف ھای بازکردن و بستن فلنج در این فصل اضافه بھا یا کاھش بھا به شرح زیر تعلق می گیرد.

۵ درصداضافه بھا فلنج مربوط به عملگر (اکچویتور)                            -

١٠ درصدباشدSpacerیا Spadeاضافه بھا ھرگاه بین دو فلنج -

باشد         ٢٠ درصدInsulator Flangeاضافه بھا نسبت به ردیف ھای نصب فلنج ھرگاه فلنج از نوع عایق کننده -

باشد                                       ۵ درصدBlindکاھش بھا نسبت به ردیف ھای نصب فلنج ھرگاه فلنج ازنوع کور -

می باشد. در صورت افزایش کالس، اضافه بھا به شرح زیر به بھای١٢ANSI.بھای واحد ردیف ھای این فصل برای اتصاالت فلنجی تا کالس ۶٠٠ در استاندارد 

واحد ردیف مرتبط كالس ٣٠٠ تا ۶٠٠ منظور می گردد.

١٠ درصدAPI، معادل ٣٠٠٠ استاندارد ANSIکالس ٩٠٠ استاندارد -

١۵ درصدAPI، معادل ۵٠٠٠ استاندارد ANSIکالس ١۵٠٠ استاندارد -

٣٠ درصدAPI، معادل ٨۴٠٠ استاندارد ANSIکالس ٢۵٠٠ استاندارد -

ANSIو ... استفاده شود، مالک  احتساب، معادل سازی فشار کاری بر اساس استاندارد DIN ،JISکه از اتصاالت فلنجی با سایر استانداردھای ١٣.در صورتی

است.

اعم از اینکه در کارگاه پیش ساخت اجرا شوند یا در محل نصبTھا(O-LET) و یا (NOZZLES)١۴.ھزینه مربوط به کارھای پیش ساخت از قبیل اتصال انشعابات 

ساخته شوند،  از ردیف ھای این فصل استفاده می شود.

١۵.واحد اندازه گیری ساخت زانوھای مایتر شده، تعداد سرجوش ھای اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. (ھرگاه یک زانو از سه قطعه متصل شده تشکیل

شود، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می گردد).

بکار رفته می باشد.(O-LET) تعداد (… , WELDOLET , THERADOLET)ھا از نوع (O-LET) ١۶.واحد اندازه گیری 

١٧.عملیات منظور شده در ردیف ساخت و نصب غالف شامل برش طولی و محیطی لوله، ساخت و نصب گوشواره روی غالف، فیتاپ، جوشکاری بر روی لوله،

سنگ زنی و پرداخت می باشد. ھزینه منظور شده در این ردیف برای طول غالف تا ٣ متر می باشد.

١٨.واحد اندازه گیری ساخت غالف لوله ھا، "متر طول" اجرا شده و مالک، قطر لوله اصلی (داخلی غالف) است.

ھای ساخت و نصب غالف، ھزینه مربوط به ساخت و فیتاپ و جوشکاری منظور شده است. ھزینه ساخت غالف ٣٠% ردیف مورد نظر ھزینه نصب١٩.در ردیف

غالف برابر ، ٧٠% ردیف مورد نظر می باشد.

با ضریب ٢ محاسبه می گردد. full sleeveمی باشد. انجام عملیات مربوط به غالف ھای ٢٠half sleeve.ردیف «بھای ساخت و نصب غالف» مربوط به 

٢١.ھزینه مجموع عملیات بارگیری لوله از انبارھای کارگاه که در طول خط احداث شده، حمل در مسیر خط لوله، باراندازی و ردیف چیدن لوله ھا در مسیر، در

کردن منظور شده است.قیمت ردیف ھای ریسه

٢٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

کردن این فصل لحاظ شده است.٢٢.تھیه و کاربرد مصالح الزم از قبیل چوب (چاکی) برای زیر لوله ھا و نظایر آن در بھای واحد ردیف ھای ریسه

کردن منظور شده است.ھای ریسه٢٣.محدودیت ھای وزنی بارگیری و حمل لوله با تریلی در مسیر خط لوله در بھای واحد ردیف

٢۴.در صورت جمع آوری لوله ھای ریسه شده در طول مسیر خط لوله و برگشت آنھا تا محل انبار کارفرما از  ردیف ریسه در طول خط محاسبه می شود.

ھای تعویض لوله ھای پایه دنده فلزی، ھزینه مربوط به برش لوله ھای فرسوده لحاظ شده است.٢۵.در ردیف

) به ھمراه مھار دو فلنج  در بھای واحد ردیف ھای باز و بستن فلنج لحاظ شده است.٢۶Alignment.ھزینه ھم محوری (

٢٧.در صورت انجام عملیات باز کردن یا بستن فلنج در زیر سطح زمین ( داخل حوضچه یا كانال) انجام گردد، این ردیف با ضریب ١/٣٠  اعمال می گردد.

) منظور از اتصاالت ارتجاعی، انواع مفاصل ارتجاعی الستیکی و آکاردئونی می باشد. این٢٨Expansion Joint.در ردیف ھای نصب اتصال ارتجاعی (لرزه گیر یا 

عملیات مربوط به خطوط لوله فلزی و یا کامپوزیتی است و شامل تنظیم (با مھار و بدون مھار)، بریدن، آب بندی نمودن و تمام کارھایی است که جھت نصب الزم

می باشد. 

٢٩. در ردیف ھای این فصل ھزینه تامین مصالح مصرفی از جمله الکترود و صفحات برش و صفحه سنگ لحاظ شده است. 
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١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04011 [2] 04012 [3] 04013 [4] 04014

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

(بھاي واحد (ريال

-برشکاری و لبه سازی لوله و اتصاالت١ ٠۴٠١
٠۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢کمتر از  ٠١٢۵۶،٧٢٠٢٨٧،۵٢٠٠ سر لوله

٠اینچ٢ ٠٢٣١٨،٣٣٠٣۵٩،۴٢٠٠ سر لوله

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٣٣۶٣،٠٢٠۴٠٩،٨۶٠٠ سر لوله

٠اینچ٣ ٠۴٣٩۶،٣۴٠۴۴٧،٢٧٠٠ سر لوله

٠اینچ۴ ٠۵۴۶٠،٩٣٠۵٢٩،٧۵٠۶٢١،١٠٠ سر لوله

٠اینچ۶ ٠۶۵٩۵،٢٨٠٧٠٢،٢٧٠٨٠٧،۴٣٠ سر لوله

٠اینچ٨ ٠٧٧۴٠،۴۵٠٨٧٣،۴۴٠١،٠٠۶،٩١٠ سر لوله

١،۵٢٨،۴۵٠اینچ١٠ ٠٨٩٢۵،۵٧٠١،٠٩١،٨٠٠١،٣٢٩،٠٩٠ سر لوله

١،٧۵٧،٧٣٠اینچ١٢ ٠٩١،٠٨۶،۶۴٠١،٢٨١،۶۶٠١،۵١٠،٩٨٠ سر لوله

٢،٠٢١،٣٨٠اینچ١۶ ١٠١،۴٣٧،٣۶٠١،۶٨٠،٢٩٠١،٩٣٢،۴٠٠ سر لوله

٢،٣٢۴،۵٩٠اینچ١٨ ١١١،۶٠۵،۴٩٠١،٨٧۶،٧۶٠٢،١۵٧،٠٨٠ سر لوله

٢،۶٧٣،٢٨٠اینچ٢٠ ١٢١،٧٩٣،٣٧٠٢،٠٨٠،۶۵٠٢،٣٨١،٧۵٠ سر لوله

٣،٠٧۴،٢٧٠اینچ٢٢ ١٣١،٩٣١،٨۶٠٢،٢۴١،۴٩٠٢،۵۶٢،٧۶٠ سر لوله

٣،۵٣۵،۴١٠اینچ٢۴ ١۴٢،١٢۴،١٨٠٢،۴۶۴،۶۴٠٢،٨۴٩،۵۶٠ سر لوله

۴،٠۶۵،٧٣٠اینچ٢۶ ١۵٢،٣١٢،١۵٠٢،۶٨٢،٨۵٠٣،٠٧٧،۵٢٠ سر لوله

۴،۶٧۵،۵٩٠اینچ٢٨ ١۶٢،۴۶۴،٠٩٠٢،٨٩۴،١۴٠٣،٣٢٩،٧٨٠ سر لوله

۵،٣٧۶،٩٢٠اینچ٣٠ ١٧٢،۶٣٣،۴٢٠٣،٠٩٣،٨۴٠٣،۵٧٣،٧٣٠ سر لوله

۶،١٨٣،۴۶٠اینچ٣٢ ١٨٢،٨١۵،٠۵٠٣،٢٩۴،۶٩٠٣،٨٠٩،٢١٠ سر لوله

٧،١١٠،٩٨٠اینچ٣۴ ١٩٢،٩٩٧،۵٢٠٣،۵٢٣،۵٧٠۴،١٠۵،٢٨٠ سر لوله

٨،١٧٧،۶٣٠اینچ٣۶ ٢٠٣،١٩٢،٣٣٠٣،٧۵٣،٣٢٠۴،٣۶٠،۵٣٠ سر لوله

٩،۴٠۴،٢٧٠اینچ٣٨ ٢١٣،٣۴٨،٠٨٠٣،٩٣۶،۶٣٠۴،۵٨٩،٩٢٠ سر لوله

١٠،٨١۴،٩٢٠اینچ۴٠ ٢٢٣،۵٣۶،٩٠٠۴،١٧٩،٣١٠۴،٨۶۴،۶۴٠ سر لوله

١٢،۴٣٧،١۵٠اینچ۴٢ ٢٣٣،٧٠۵،۴۶٠۴،٣٧٨،٩٠٠۵،١٢۵،٠٣٠ سر لوله

١۴،٣٠٢،٧٢٠اینچ۴۶ ٢۴۴،٠۴٧،٢١٠۴،٧۴۴،٣٩٠۵،۵٩۶،٠٠٠ سر لوله

١۶،۴۴٨،١٣٠اینچ۴٨ ٢۵۴،٢۴٠،۴۵٠۴،٩٧١،٢٨٠۵،٨۵۶،١٩٠ سر لوله

١٨،٩١۵،٣۵٠اینچ۵٢ ٢۶۴،۶٠۴،١٠٠۵،٣٩٨،٨١٠۶،٣۴٨،٨٧٠ سر لوله

٢١،٧۵٢،۶۵٠اینچ۵۶ ٢٧۴،٩۴٢،٨١٠۵،٨۴۵،۶١٠٧،٠۶۴،۵٩٠ سر لوله

٢۵،٠١۵،۵۶٠اینچ۶٠ ٢٨۵،۴١١،٩١٠۶،۴٠١،۶٨٠٧،٧١۶،٩۵٠ سر لوله

٢٨،٧۶٧،٨٨٠اینچ٧٢ ٢٩۶،۴٩۴،٣٠٠٧،۶٨٢،٠٢٠٩،٢۶٠،٣۶٠ سر لوله

٣٣،٠٨٣،٠٨٠اینچ٧٨ ٣٠٧،١۴٣،٧٣٠٨،۴۵٠،٢٢٠١٠،١٨۶،٣٨٠ سر لوله

٢٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04021 [2] 04022 [3] 04023 [4] 04024

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

(بھاي واحد (ريال

-برشکاری و لبه سازی لوله و اتصاالت در اسکله٢ ٠۴٠٢
٠۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢کمتر از  ٠١٣١۵،١۶٠٣۵٢،٩٨٠٠ سر لوله

٠اینچ٢ ٠٢٣٩٠،٨٠٠۴۴١،٢٢٠٠ سر لوله

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٣۴۴۵،۶٣٠۵٠٣،١٣٠٠ سر لوله

٠اینچ٣ ٠۴۴٨۶،٠۴٠۵۴٨،٩٢٠٠ سر لوله

٠اینچ۴ ٠۵۵۶۴،٢٠٠۶۴٩،٢٨٠٧۴٩،٧٧٠ سر لوله

٠اینچ۶ ٠۶٧٢٩،۵٣٠٨۶١،۴٢٠٩٧۴،٧١٠ سر لوله

٠اینچ٨ ٠٧٩٠٧،١۵٠١،٠٧١،٠٣٠١،٢١۴،٧٣٠ سر لوله

١،٨۴٨،٧٢٠اینچ١٠ ٠٨١،١٣٣،٩۴٠١،٣٣٨،٧٩٠١،۶٠٧،۵٩٠ سر لوله

٢،١٢۶،٠٣٠اینچ١٢ ٠٩١،٣٣٠،٧٩٠١،۵٧١،٠۵٠١،٨٢٢،٨٩٠ سر لوله

٢،۴۴۴،٩٣٠اینچ١۶ ١٠١،٧۵٧،۶٢٠٢،٠۵۶،۵١٠٢،٣٢٢،٢٧٠ سر لوله

٢،٨١١،۶٧٠اینچ١٨ ١١١،٩۶۵،٣۵٠٢،٢٩٩،۴٣٠٢،۵٩۵،٧٣٠ سر لوله

٣،٢٣٣،۴٢٠اینچ٢٠ ١٢٢،١٩۶،۴٢٠٢،۵۵٠،۶٢٠٢،٨۶٧،٠۵٠ سر لوله

٣،٧١٨،۴۴٠اینچ٢٢ ١٣٢،٣۶٧،٩۵٠٢،٧۵٠،٠٠٠٣،٠٨٨،٢٢٠ سر لوله

۴،٢٧۶،٢٠٠اینچ٢۴ ١۴٢،۶٠٢،٠۶٠٣،٠٢١،٨٧٠٣،۴٣۶،١٨٠ سر لوله

۴،٩١٧،۶٣٠اینچ٢۶ ١۵٢،٨٣٢،١٢٠٣،٢٨٩،١۶٠٣،٧١١،٠٨٠ سر لوله

۵،۶۵۵،٢٨٠اینچ٢٨ ١۶٣،٠٢٠،۴۶٠٣،۵۵٢،۵۴٠۴،٠٢٢،۶١٠ سر لوله

۶،۵٠٣،۵٧٠اینچ٣٠ ١٧٣،٢٣٢،٠٣٠٣،٨٠٢،٢۴٠۴،٣٢۶،۴۴٠ سر لوله

٧،۴٧٩،١٠٠اینچ٣٢ ١٨٣،۴۵٩،١١٠۴،٠۵۴،٠۴٠۴،۶١٩،۴۵٠ سر لوله

٨،۶٠٠،٩۶٠اینچ٣۴ ١٩٣،۶٨۶،۶٨٠۴،٣۴٠،۶٣٠۴،٩٨٨،۴۵٠ سر لوله

٩،٨٩١،١١٠اینچ٣۶ ٢٠٣،٩٢٩،٧٣٠۴،۶٢٧،۵٨٠۵،٣٠۵،۵٢٠ سر لوله

١١،٣٧۴،٧٨٠اینچ٣٨ ٢١۴،١٢٢،٣۴٠۴،٨۵۴،۶١٠۵،۵٨٨،٢٧٠ سر لوله

١٣،٠٨٠،٩٩٠اینچ۴٠ ٢٢۴،٣۵٧،۶٢٠۵،١۵٧،٩٠٠۵،٩٢٩،٣۵٠ سر لوله

١۵،٠۴٣،١۵٠اینچ۴٢ ٢٣۴،۵۶٧،٢٢٠۵،۴٠۶،۴٢٠۶،٢۵٠،۴٣٠ سر لوله

١٧،٢٩٩،۶٢٠اینچ۴۶ ٢۴۴،٩٩٣،٣٢٠۵،٨۶٠،٣٣٠۶،٨٣٣،٢٣٠ سر لوله

١٩،٨٩۴،۵۶٠اینچ۴٨ ٢۵۵،٢٣٣،٨۶٠۶،١۴٣،٠١٠٧،١۵۵،٢٨٠ سر لوله

٢٢،٨٧٨،٧٣٠اینچ۵٢ ٢۶۵،۶٨٨،٩٧٠۶،۶٧٨،۵٢٠٧،٧۶٨،٨٢٠ سر لوله

٢۶،٣١٠،۵۵٠اینچ۵۶ ٢٧۶،١١۴،۴٧٠٧،٢۴٠،۴٩٠٨،۶٧٣،۵٨٠ سر لوله

٣٠،٢۵٧،١٣٠اینچ۶٠ ٢٨۶،٧٠٠،٧٣٠٧،٩٣۶،٠۵٠٩،۴٨۶،٨٣٠ سر لوله

٣۴،٧٩۵،٧٠٠اینچ٧٢ ٢٩٨،٠۴٠،٨٨٠٩،۵٢٣،٢۶٠١١،٣٨۴،٢٠٠ سر لوله

۴٠،٠١۵،٠۵٠اینچ٧٨ ٣٠٨،٨۴۴،٩٧٠١٠،۴٧۵،۵٨٠١٢،۵٢٢،۶٢٠ سر لوله

٢٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04031 [2] 04032 [3] 04033 [4] 04034

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

(بھاي واحد (ريال

-برش طولی لوله٣ ٠۴٠٣
٠۴٠٣۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

١،٨۶۶،٠۵٠برش طولي لوله ٠١١،٠۵٠،٢٠٠١،٢۵٢،٠٣٠١،۴٨٣،٠٨٠ مترطول

٢،٢٧١،۵۴٠برش طولي لوله در اسکله ٠٢١،۴٨٣،٢۶٠١،۵٣٣،٨٨٠١،٨٠٣،٣۴٠ مترطول

٢۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04041 [2] 04042 [3] 04043 [4] 04044

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

(بھاي واحد (ريال

- سنگ زنی فیتاپ و جوشکاری لوله و اتصاالت فوالدی۴ ٠۴٠۴
٠۴٠۴۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢کمتر از  ٠١١،٢۶٣،۶٣٠١،۴٣١،٢٨٠٠ سرجوش

٠اینچ٢ ٠٢١،٩١٠،٧۴٠٢،١۴١،۴٨٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٣٢،١۵٧،٠٠٠٢،۴١٧،۵٣٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠۴٢،٣٩١،١۶٠٢،۶٩٧،۵۶٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۵٢،٧٧٩،٣٣٠٣،٢٣١،٩۶٠٣،٩۴٠،١٩٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۶٣،۶۴۴،۴۴٠۴،١٩۵،٨٢٠۵،١٢٢،٨١٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠٧۴،۴٩۴،٣۶٠۵،١٩٣،١١٠۶،٣٨۵،۵۶٠ سرجوش

١٠،٢٢٣،۴۵٠اینچ١٠ ٠٨۵،۵٩۴،٧۴٠۶،۵٢٢،٧٧٠٨،۴٧۴،۴٩٠ سرجوش

١١،٩٨١،١۵٠اینچ١٢ ٠٩۶،۶٠٠،٨٩٠٧،۶٨٢،٨۵٠٩،٣٧٧،۶٧٠ سرجوش

١۶،٠۴۶،٨۵٠اینچ١۶ ١٠٨،٧١٢،٢٠٠١٠،١٣٣،٣٩٠١٢،٣٨۵،٢٢٠ سرجوش

١٧،٨٩٧،٠٢٠اینچ١٨ ١١٩،٧١۵،۴٠٠١١،٣٢٢،۵۶٠١٣،٨٣١،٧٩٠ سرجوش

٢٠،٨۶٩،٠٣٠اینچ٢٠ ١٢١٠،۶٩۴،٢٨٠١٢،۵٠۵،٨٣٠١۵،٢٧٨،٢٠٠ سرجوش

٢٢،٣۶٨،٩٨٠اینچ٢٢ ١٣١١،۶٨١،٧٩٠١٣،۶۵٨،٩٨٠١۶،۶٨٨،٢٩٠ سرجوش

٢۴،۵۴٧،٢۶٠اینچ٢۴ ١۴١٢،٧٣٩،٧۶٠١۴،٧٨۴،٨٧٠١٨،٠۵۵،٢١٠ سرجوش

٢۵،٨٢٨،٣١٠اینچ٢۶ ١۵١٣،۶١۵،۵٨٠١۵،٩٧٢،۴۴٠١٩،۵٠٢،۶٢٠ سرجوش

٢٧،۶۵٧،٩۴٠اینچ٢٨ ١۶١۴،۵٨۴،١٠٠١٧،١٠۵،٠۵٠٢٠،٨٨۶،٨۶٠ سرجوش

٢٩،۵٧٠،۴۴٠اینچ٣٠ ١٧١۵،۵٩١،۶٠٠١٨،٢٨۵،۵٩٠٢٢،٣٣٧،۴۴٠ سرجوش

٣١،۴٩٣،٣۵٠اینچ٣٢ ١٨١۶،۵٩٢،۶۴٠١٩،۴٨٠،٣٧٠٢٣،٧٩٧،٧۵٠ سرجوش

٣٣،٣٢٧،۴٠٠اینچ٣۴ ١٩١٧،۵۶٩،۴۴٠٢٠،۶٢٣،٠٧٠٢۵،١٩٠،٣۶٠ سرجوش

٣۵،١۵٢،٨٠٠اینچ٣۶ ٢٠١٨،۵٧۶،٨۶٠٢١،٧۶۴،٩٣٠٢۶،۵٧٩،٩٨٠ سرجوش

٣٧،١٨٧،٨١٠اینچ٣٨ ٢١١٩،۵٢٣،٧١٠٢٢،٨٧٩،٩٣٠٢٨،١٢٢،٧٢٠ سرجوش

٣٩،٠٩٩،٧٠٠اینچ۴٠ ٢٢٢٠،۵۴٠،۶٩٠٢۴،٠٩۴،٩٠٠٢٩،۵٧٠،۴۴٠ سرجوش

۴٠،٨٩٩،۶١٠اینچ۴٢ ٢٣٢١،۵۶١،٨٧٠٢۵،٣٠٧،٨۴٠٣٠،٩٣٠،۴٠٠ سرجوش

۴۴،۶٧٢،٩١٠اینچ۴۶ ٢۴٢٣،۵٢٨،٧٩٠٢٧،۶٢٩،١٣٠٣٣،٧٧١،۵٠٠ سرجوش

۴۶،۵۴٠،٢٨٠اینچ۴٨ ٢۵٢۴،۵٣٠،۶٨٠٢٨،٧٩۴،٧٢٠٣۵،١٩٩،٧٨٠ سرجوش

۵٠،٣٨٣،٩٧٠اینچ۵٢ ٢۶٢۶،۴٧۶،٩٧٠٣١،٠٧٧،۴٠٠٣٨،١٠١،١۴٠ سرجوش

۵۵،٢٨۵،٨۵٠اینچ۵۶ ٢٧٢٨،۴۴١،٧٨٠٣٣،۴۵٢،٩۴٠۴١،٧٨۶،۵٧٠ سرجوش

۵٩،٢۴٩،٧۵٠اینچ۶٠ ٢٨٣٠،۵٢٢،٢۴٠٣۵،٨۵٨،۵٠٠۴۴،٧٩۴،۴٣٠ سرجوش

٧١،۵۶٧،٠٨٠اینچ٧٢ ٢٩٣۶،۶۵٧،٢٢٠۴٣،١٨٠،٩٩٠۵۴،٠٠٣،٠١٠ سرجوش

٧٧،٣۶١،٣۴٠اینچ٧٨ ٣٠٣٩،٨٨٣،۶١٠۴۶،۶۶۵،۵۶٠۵٨،٣٧٨،٠١٠ سرجوش

٢۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04051 [2] 04052 [3] 04053 [4] 04054

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

(بھاي واحد (ريال

-سنگ زنی فیتاپ و جوشکاری لوله و اتصاالت فوالدی در اسکله۵ ٠۴٠۵
٠۴٠۵۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢کمتر از  ٠١١،۵٩٢،١٨٠١،٨٠٢،۵۴٠٠ سرجوش

٠اینچ٢ ٠٢٢،۴٠٨،٧٧٠٢،۶٩٨،٣٧٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٣٢،٧١٨،٧٢٠٣،٠۴۵،۶۶٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠۴٣،٠١٣،۵۴٠٣،٣٩٣،۴٧٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۵٣،۵٠٠،٠١٠۴،٠۶١،٣٢٠۴،٩۴١،۶٨٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۶۴،۵٨١،٣٣٠۵،٢۶۴،٠٢٠۶،۴١٢،٧٣٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠٧۵،۶۴۶،٧٢٠۶،۵٠٩،١۴٠٧،٩٨۵،٠٧٠ سرجوش

١٢،٧۶۴،١۵٠اینچ١٠ ٠٨٧،٠٢٨،٢٠٠٨،١٧۵،۶٨٠١٠،۶٠۵،١۴٠ سرجوش

١۴،٩۵٣،٧٧٠اینچ١٢ ٠٩٨،٢۴۶،۵٢٠٩،۶٢۶،٧۴٠١١،٧٢١،٣٨٠ سرجوش

٢٠،٠٣٠،١۶٠اینچ١۶ ١٠١٠،٨٨١،١٨٠١٢،۶٩۵،۵٢٠١۵،۴٧٨،٩١٠ سرجوش

٢٢،۴٠۶،١۵٠اینچ١٨ ١١١٢،١٣١،٩٢٠١۴،١٨٢،١٨٠١٧،٢٨۴،٧۵٠ سرجوش

٢۶،١۴۴،٧٢٠اینچ٢٠ ١٢١٣،٣۵٢،۴٣٠١۵،۶۶٢،٩٨٠١٩،٠٩٠،۴٢٠ سرجوش

٢٨،٠١٣،٩٨٠اینچ٢٢ ١٣١۴،۵٨۴،٢٧٠١٧،١٠۶،٣٠٠٢٠،٨۵٠،٨۵٠ سرجوش

٣٠،۶٨۶،۴٠٠اینچ٢۴ ١۴١۵،٨۴٧،٨٣٠١٨،۴۶۴،١۶٠٢٢،۵٠۴،۶۴٠ سرجوش

٣٢،٢٧٢،۶٧٠اینچ٢۶ ١۵١۶،٩٣٠،٢٩٠١٩،٩۴۶،۴٣٠٢۴،٣٠۶،۶٢٠ سرجوش

٣۴،۵۵۴،٣٠٠اینچ٢٨ ١۶١٨،١٣١،٧۴٠٢١،٣۵٨،١٣٠٢۶،٠٢٨،٠۵٠ سرجوش

٣۶،٩۴٠،٣٧٠اینچ٣٠ ١٧١٩،٣٨۴،٩۶٠٢٢،٨٣٢،۴۴٠٢٧،٨٣٢،٩۵٠ سرجوش

٣٩،٣٣٢،٧٧٠اینچ٣٢ ١٨٢٠،۶٢٩،٣٩٠٢۴،٣١٨،٢٨٠٢٩،۶۴۴،٣۴٠ سرجوش

۴١،۶١٨،۵٨٠اینچ٣۴ ١٩٢١،٨۴٠،٩٠٠٢۵،٧۴١،۵١٠٣١،٣٧۵،٢۶٠ سرجوش

۴٣،٨٩١،٩۶٠اینچ٣۶ ٢٠٢٣،٠٨٢،٣١٠٢٧،١۶٢،۴٩٠٣٣،١٠٠،٨١٠ سرجوش

۴۶،۴۴٠،۴٧٠اینچ٣٨ ٢١٢۴،٢۶٢،٣٧٠٢٨،۵۵۵،٣١٠٣۵،٠٢٨،۴۵٠ سرجوش

۴٨،٨٢٢،٢٧٠اینچ۴٠ ٢٢٢۵،۵٢۵،٢٠٠٣٠،٠۶٩،٢١٠٣۶،٨٢۶،٨۶٠ سرجوش

۵١،٠۶٧،۶٢٠اینچ۴٢ ٢٣٢۶،٧٩٣،٨۴٠٣١،۵٧٨،٧۴٠٣٨،۵١٨،٨۴٠ سرجوش

۵۵،٧٨٩،٧٨٠اینچ۴۶ ٢۴٢٩،٢۴۵،٢٨٠٣۴،۴٨٢،٣١٠۴٢،٠۶۶،٢٩٠ سرجوش

۵٨،١٠٩،٠٨٠اینچ۴٨ ٢۵٣٠،۴٨۴،۶١٠٣۵،٩٣٠،۶١٠۴٣،٨٣۴،٧۶٠ سرجوش

۶٢،٩٠٩،٨٩٠اینچ۵٢ ٢۶٣٢،٨٩٨،٣٨٠٣٨،٧٧۴،٢۶٠۴٧،۴۴٩،۶۵٠ سرجوش

۶٩،٠۵٢،٨٧٠اینچ۵۶ ٢٧٣۵،٣٣٩،۵١٠۴١،٧٣٩،٠١٠۵٢،٠۵٨،۴۵٠ سرجوش

٧٣،٩٨۴،۵۴٠اینچ۶٠ ٢٨٣٧،٩٠۶،٩۵٠۴۴،٧٢٨،٧١٠۵۵،٧٨٩،۴٢٠ سرجوش

٨٩،۴٣٩،٩٠٠اینچ٧٢ ٢٩۴۵،۵٨١،۴٧٠۵٣،٩١٣،١۵٠۶٧،٣٢١،٢٩٠ سرجوش

٩۶،۶۵٩،٢۶٠اینچ٧٨ ٣٠۴٩،۵٨۵،۴۶٠۵٨،٢۵١،۵٣٠٧٢،٧۵٧،٠٣٠ سرجوش

٢۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04061 [2] 04062 [3] 04063 [4] 04064

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

(بھاي واحد (ريال

درجه - کربن استیل)٣٠-پیش ساخت (زانوھای مايتر ۶ ٠۴٠۶
٠۴٠۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ۴ ٠١٣،٣٣٣،١۴٠٣،٨۶٩،١٣٠٣،٩٨٩،٩٣٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠٢۴،٣۵٩،٩٨٠۵،٠٣٧،٣٧٠۵،٢٠٣،۶٧٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠٣۵،٣٨٢،۴۵٠۶،٢٣٧،۶٩٠۶،۴٧٣،٨۶٠ سرجوش

٩،۶۵٩،۶٩٠اینچ١٠ ٠۴۶،٧٠۴،١٧٠٧،٨٢٨،٩٨٠٨،٣٣٠،١٨٠ سرجوش

١١،٢٩٣،٣٠٠اینچ١٢ ٠۵٧،٨٩٧،۴٨٠٩،٢١۵،٢۵٠٩،۵۴۶،۵٩٠ سرجوش

١۴،٨۴١،٠۵٠اینچ١۶ ٠۶١٠،۴٢۴،٣٣٠١٢،١۴١،٨٧٠١٢،۵٧١،٧٠٠ سرجوش

١٧،٠٠٠،۴٧٠اینچ١٨ ٠٧١١،۶٢۶،٠٧٠١٣،۵۶۴،١٧٠١۴،٠٢٩،٨٠٠ سرجوش

١٩،٣٢۴،۴٧٠اینچ٢٠ ٠٨١٢،٨٢۵،۶٠٠١۴،٩٨٩،٠١٠١۵،۴٩٨،۶٧٠ سرجوش

٢٠،٩٧٢،٨٩٠اینچ٢٢ ٠٩١٣،٩٨٠،٠۶٠١۶،٣٣۶،٩٩٠١۶،٨٩٠،١۶٠ سرجوش

٢٢،٢٣١،٣٢٠اینچ٢۴ ١٠١۴،۴٢٢،١۶٠١۶،٨٨٢،٨٧٠١۶،٩٣١،٨٧٠ سرجوش

٢٣،٨٧١،۶٧٠اینچ٢۶ ١١١۵،۴٨٣،٣۶٠١٨،٢٩۶،١۶٠١٨،٣١٩،٧٣٠ سرجوش

٢۵،٧۴١،۴١٠اینچ٢٨ ١٢١۶،۵۶٨،۵٠٠١٩،۶١٣،٠٨٠١٩،۶۴۴،٧۶٠ سرجوش

٢٧،۶٩۴،٣٨٠اینچ٣٠ ١٣١٧،۶٩٣،۴۵٠٢٠،٩۴٧،٩۵٠٢٠،٩٩٢،٧٩٠ سرجوش

٢٩،٧١٠،٠٠٠اینچ٣٢ ١۴١٨،٨٢٧،۵٩٠٢٢،٢٩٩،۴١٠٢٢،٣۵۴،١۶٠ سرجوش

٣١،٧٣٣،١١٠اینچ٣۴ ١۵١٩،٩٣٧،٣٧٠٢٣،۶٢٨،٣٢٠٢٣،۶٩۵،۴٨٠ سرجوش

٣٣،٨٠٣،٨۶٠اینچ٣۶ ١۶٢١،٠٧٨،۵٣٠٢۴،٩۴۵،٨۴٠٢۵،٠٢۴،١٠٠ سرجوش

٣۵،٩٧٨،۴٩٠اینچ٣٨ ١٧٢٢،١٠٩،٠٨٠٢۶،١٧٧،٨٨٠٢۶،٣٢۴،٣١٠ سرجوش

٣٨،٣٢٣،١٨٠اینچ۴٠ ١٨٢٣،٢٨٠،١۶٠٢٧،۶٠٨،٢٩٠٢٧،٧۴۵،۵۴٠ سرجوش

۴٠،۶٨۴،٧۶٠اینچ۴٢ ١٩٢۴،۴٣٠،٠۶٠٢٨،٩٨٧،۴٣٠٢٩،٠٨۴،٣٢٠ سرجوش

۴۴،٧٧٠،٨٨٠اینچ۴۶ ٢٠٢۶،۶٩٣،۵٨٠٣١،۶۴٠،۶۴٠٣١،٧٢۶،٩۶٠ سرجوش

۴٧،٣۶۴،۵١٠اینچ۴٨ ٢١٢٧،٨٠٨،٣٧٠٣٢،٩۵٩،٣۶٠٣٣،٠٧٠،۴۴٠ سرجوش

۵١،٧٧۴،٣۴٠اینچ۵٢ ٢٢٣٠،٠۵٨،٩٩٠٣۵،۶٢٢،٨٩٠٣۵،٧٣٩،٧٩٠ سرجوش

۵۶،٩٨۴،۵٢٠اینچ۵۶ ٢٣٣٢،٢٩٧،١٩٠٣٨،٣٩٨،۶٢٠٣٨،٨۵٨،٠٩٠ سرجوش

۶١،٩٨٧،٩١٠اینچ۶٠ ٢۴٣۴،٧۶٢،٠١٠۴١،٢٩١،١٢٠۴١،٨١٨،۴۴٠ سرجوش

٧۴،٣۶٨،٩۴٠اینچ٧٢ ٢۵۴٢،٠٣١،۵۵٠۴٩،٩٨٨،٢٣٠۵٠،۴٩٧،٩٠٠ سرجوش

٨١،۴۶۶،٧٨٠اینچ٧٨ ٢۶۴۵،٨۵۵،۴۶٠۵۴،٢٠۴،٩۵٠۵۴،٨٠۴،٢٣٠ سرجوش

٢٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04071 [2] 04072 [3] 04073 [4] 04074

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

(بھاي واحد (ريال

درجه - کربن استیل)۶٠-پیش ساخت (زانوھای مايتر ٧ ٠۴٠٧
٠۴٠٧۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ۴ ٠١٣،۵٨٠،٩۴٠۴،١۵۶،٨١٠۴،۵٨۵،۵٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠٢۴،۶٨۴،١۴٠۵،۴١١،٩٢٠۵،٩٨٠،۵۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠٣۵،٧٨٢،۶۵٠۶،٧٠١،۵٠٠٧،۴۴٠،۴٢٠ سرجوش

١٠،٣٧٧،٩۶٠اینچ١٠ ٠۴٧،٢٠٢،۶٧٠٨،۴١١،١٢٠٩،۵٧٣،٩٣٠ سرجوش

١٢،١٣٣،٠۶٠اینچ١٢ ٠۵٨،۴٨۴،٧١٠٩،٩٠٠،۴٨٠١٠،٩٧١،٩٩٠ سرجوش

١۵،٩۴۴،۶٢٠اینچ١۶ ٠۶١١،١٩٩،۴٧٠١٣،٠۴۴،٧٣٠١۴،۴۴٨،٨٢٠ سرجوش

١٨،٢۶۴،۶۵٠اینچ١٨ ٠٧١٢،۴٩٠،۵٨٠١۴،۵٧٢،٨٠٠١۶،١٢۴،۶۶٠ سرجوش

٢٠،٧۶١،۴۵٠اینچ٢٠ ٠٨١٣،٧٧٩،٣١٠١۶،١٠٣،۵٩٠١٧،٩٨٨،۶۶٠ سرجوش

٢٢،۵٣٢،۴٧٠اینچ٢٢ ٠٩١۵،٠١٩،۶٢٠١٧،۵۵١،٨٣٠١٩،۶٠٣،٧١٠ سرجوش

٢٣،٨٨۴،۴٧٠اینچ٢۴ ١٠١۵،۴٩۴،۵٩٠١٨،١٣٨،٣٠٠١٩،۶۵١،٩١٠ سرجوش

٢۵،۶۴۶،٨٠٠اینچ٢۶ ١١١۶،۶٣۴،٧١٠١٩،۶۵۶،۶٧٠٢١،۴٧۴،۶٩٠ سرجوش

٢٧،۶۵۵،۶٠٠اینچ٢٨ ١٢١٧،٨٠٠،۵۴٠٢١،٠٧١،۵۴٠٢٣،٠٢٧،٩۴٠ سرجوش

٢٩،٧۵٣،٧٩٠اینچ٣٠ ١٣١٩،٠٠٩،١۴٠٢٢،۵٠۵،۶٨٠٢۴،۶٠٨،١٠٠ سرجوش

٣١،٩١٩،٣١٠اینچ٣٢ ١۴٢٠،٢٢٧،۶٢٠٢٣،٩۵٧،۶٣٠٢۶،٢٠٣،٩۴٠ سرجوش

٣۴،٠٩٢،٨۶٠اینچ٣۴ ١۵٢١،۴١٩،٩٣٠٢۵،٣٨۵،٣۶٠٢٧،٧٧۶،٢٧٠ سرجوش

٣۶،٣١٧،۶٠٠اینچ٣۶ ١۶٢٢،۶۴۵،٩٧٠٢۶،٨٠٠،٨۴٠٢٩،٣٣٣،۶٩٠ سرجوش

٣٨،۶۵٣،٩۴٠اینچ٣٨ ١٧٢٣،٧۵٣،١۵٠٢٨،١٢۴،۵١٠٣١،١۶۶،۶٠٠ سرجوش

۴١،١٧٢،٩٨٠اینچ۴٠ ١٨٢۵،٠١١،٣١٠٢٩،۶۶١،٢٩٠٣٢،٨۴٩،٢٧٠ سرجوش

۴٣،٧١٠،٢٠٠اینچ۴٢ ١٩٢۶،٢۴۶،٧٢٠٣١،١۴٢،٩٩٠٣۴،۴٣۴،٣٣٠ سرجوش

۴٨،١٠٠،١٧٠اینچ۴۶ ٢٠٢٨،۶٧٨،۵۶٠٣٣،٩٩٣،۵٢٠٣٧،۵۶٣،٠٩٠ سرجوش

۵٠،٨٨۶،۶۴٠اینچ۴٨ ٢١٢٩،٨٧۶،٢۵٠٣۵،۴١٠،٢٨٠٣٩،۵٢٨،۵٧٠ سرجوش

۵۵،۶٢۴،۴۴٠اینچ۵٢ ٢٢٣٢،٢٩۴،٢۴٠٣٨،٢٧١،٩٠٠۴٢،٧١٩،٢٠٠ سرجوش

۶١،٢٢٢،٠٧٠اینچ۵۶ ٢٣٣۴،۶٩٨،٨٨٠۴١،٢۵۴،٠۴٠۴۶،٨٨٩،٢٢٠ سرجوش

۶۶،۵٩٧،۵١٠اینچ۶٠ ٢۴٣٧،٣۴٧،٠٠٠۴۴،٣۶١،۶۴٠۵٠،۴۶١،۴١٠ سرجوش

٧٩،٨٩٩،٢۴٠اینچ٧٢ ٢۵۴۵،١۵٧،١٢٠۵٣،٧٠۵،۴٩٠۶٠،٩٣۴،۶۵٠ سرجوش

٨٧،۵٢۴،٩٢٠اینچ٧٨ ٢۶۴٩،٢۶۵،۴٠٠۵٨،٢٣۵،٧٩٠۶۶،١٣١،٠۴٠ سرجوش

٢٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04081 [2] 04082 [3] 04083 [4] 04084

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

(بھاي واحد (ريال

-پیش ساخت (زانوھای مايتر - کربن استیل)٨ ٠۴٠٨
٠۴٠٨۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ۴ ٠١٣،٩۴۶،١۵٠۴،۵٨٠،٧۴٠۴،٧٢٣،٧۴٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠٢۵،١۶١،٨٨٠۵،٩۶٣،٨٨٠۶،١۶٠،٧۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠٣۶،٣٧٢،۴۵٠٧،٣٨۴،٩٨٠٧،۶۶۴،۶٠٠ سرجوش

١١،۴٣۶،۴٨٠اینچ١٠ ٠۴٧،٩٣٧،٣٠٠٩،٢۶٩،٠٠٠٩،٩۵۶،٨۵٠ سرجوش

١٣،٣٧٠،۶٠٠اینچ١٢ ٠۵٩،٣۵٠،١٠٠١٠،٩١٠،٢٩٠١١،۵١٩،۶٨٠ سرجوش

١٧،۵٧٠،٩۶٠اینچ١۶ ٠۶١٢،٣۴١،٧٧٠١۴،٣٧۵،٢٧٠١۵،١٧٠،٠٧٠ سرجوش

٢٠،١٢٧،۶۴٠اینچ١٨ ٠٧١٣،٧۶۴،۶٠٠١۶،٠۵٩،٢١٠١٧،٠٩١،٠٠٠ سرجوش

٢٢،٨٧٩،١٣٠اینچ٢٠ ٠٨١۵،١٨۴،٧٨٠١٧،٧۴۶،١۴٠١٨،٨٨٠،٣٩٠ سرجوش

٢۴،٨٣٠،٧٨٠اینچ٢٢ ٠٩١۶،۵۵١،۵٩٠١٩،٣۴٢،١٠٠٢٠،۵٧۵،۵٠٠ سرجوش

٢۶،٣٢٠،٧٠٠اینچ٢۴ ١٠١٧،٠٧۵،٠٣٠١٩،٩٨٨،٣٩٠٢٠،۶٢۶،١۶٠ سرجوش

٢٨،٢۶٢،٧٨٠اینچ٢۶ ١١١٨،٣٣١،۴٣٠٢١،۶۶١،۶۵٠٢٢،٣١۶،٨۵٠ سرجوش

٣٠،۴٧۶،۵٠٠اینچ٢٨ ١٢١٩،۶١۶،١٩٠٢٣،٢٢٠،٨۴٠٢٣،٩٣١،٠٠٠ سرجوش

٣٢،٧٨٨،٧١٠اینچ٣٠ ١٣٢٠،٩۴٨،٠٨٠٢۴،٨٠١،٢۵٠٢۵،۵٧٣،١۴٠ سرجوش

٣۵،١٧۵،١٢٠اینچ٣٢ ١۴٢٢،٢٩٠،٨٣٠٢۶،۴٠١،٣٢٠٢٧،۴٩٢،٨٩٠ سرجوش

٣٧،۵٧٠،٣٨٠اینچ٣۴ ١۵٢٣،۶٠۴،٧٧٠٢٧،٩٧۴،۶٩٠٢٩،۴١٢،٠٩٠ سرجوش

۴٠،٠٢٢،٠۵٠اینچ٣۶ ١۶٢۴،٩۵۵،٨۶٠٢٩،۵٣۴،۵۵٠٣١،٠۶١،٢٣٠ سرجوش

۴٢،۵٩۶،٧٠٠اینچ٣٨ ١٧٢۶،١٧۵،٩٧٠٣٠،٩٩٣،٢٣٠٣٢،۶٧۵،١٢٠ سرجوش

۴۵،٣٧٢،٧٢٠اینچ۴٠ ١٨٢٧،۵۶٢،۴٨٠٣٢،۶٨۶،٧٩٠٣۴،۴٣٩،٢٣٠ سرجوش

۴٨،١۶٨،٧١٠اینچ۴٢ ١٩٢٨،٩٢٣،٩١٠٣۴،٣١٩،۶١٠٣۶،١٠١،٠٢٠ سرجوش

۵٣،٠٠۶،۴٨٠اینچ۴۶ ٢٠٣١،۶٠٣،٨١٠٣٧،۴۶٠،٩٠٠٣٩،٣٨١،٢٠٠ سرجوش

۵۶،٠٧٧،١٩٠اینچ۴٨ ٢١٣٢،٩٢٣،۶٧٠٣٩،٠٢٢،١٩٠۴١،٠۴٨،٨١٠ سرجوش

۶١،٢٩٨،٢۵٠اینچ۵٢ ٢٢٣۵،۵٨٨،٣٠٠۴٢،١٧۵،۶٩٠۴۵،١٨٠،٧۴٠ سرجوش

۶٧،۴۶۶،٨٧٠اینچ۵۶ ٢٣٣٨،٢٣٨،٢١٠۴۵،۴۶٢،٠٣٠۴٩،١٢٢،٧٧٠ سرجوش

٧٣،٣٩٠،۶٣٠اینچ۶٠ ٢۴۴١،١۵۶،۴۶٠۴٨،٨٨۶،۶١٠۵٢،٨۶۵،١٣٠ سرجوش

٨٨،٠۴٩،١٨٠اینچ٧٢ ٢۵۴٩،٧۶٣،٢٣٠۵٩،١٨٣،۵٨٠۶٣،٨٣٧،٢٩٠ سرجوش

٩۶،۴۵٢،٧١٠اینچ٧٨ ٢۶۵۴،٢٩٠،۵٨٠۶۴،١٧۵،٩٨٠۶٩،٢٨١،٢١٠ سرجوش

٢٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04091 [2] 04092 [3] 04093 [4] 04094

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

(بھاي واحد (ريال

-ساخت  و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه٩
- درجه - کربن استیل٩٠ي

٠۴٠٩
٠۴٠٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،١٩٠،٠٩٠٢،۴۶۶،٢۴٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٢،۴٨١،۴٩٠٢،٧٩۴،٧٩٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٢،٧٣٩،۴٠٠٣،٠٩۴،۶٠٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴٣،١٩٢،٣٠٠٣،۶٩٩،٧٩٠۴،۵۴١،٨٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۴،١۵۵،٢٣٠۴،٨٣۴،٠٧٠۵،٩٠۵،٧١٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶۵،١۴١،۶٩٠۵،٩٩۶،۶٠٠٧،٣۶٩،۴٧٠ سرجوش

١١،١۴۵،٣٠٠اینچ١٠ ٠٧۶،۴٠٩،٧٣٠٧،۵١٨،۵٧٠٩،٧٢٣،٨٠٠ سرجوش

١٢،٩٧٣،۶٧٠اینچ١٢ ٠٨٧،۵۵١،٠٢٠٨،٨۴٨،٧٣٠١٠،٩٠٨،٩٣٠ سرجوش

١۶،۴٩٢،۴٨٠اینچ١۶ ٠٩٩،٩٩۴،٢٧٠١١،۶٧٢،٧٩٠١۴،٣١٧،٠٢٠ سرجوش

١٩،٢۵٢،٩٩٠اینچ١٨ ١٠١١،١٣١،١۶٠١٣،٠١٧،٠٢٠١۵،٩۵۴،٢٧٠ سرجوش

٢٢،٣۴٩،٧۴٠اینچ٢٠ ١١١٢،٣٠٩،۶٢٠١۴،٣٨٣،۶٢٠١٧،۶١١،٢۵٠ سرجوش

٢۴،۵١١،١۴٠اینچ٢٢ ١٢١٣،٣۶٠،۶٣٠١۵،۶١١،۵٠٠١٩،١٠٢،١٠٠ سرجوش

٢۶،٧٢٣،۴٨٠اینچ٢۴ ١٣١۴،٠٢۶،۴٠٠١۶،۴٠٩،۴٣٠٢٠،٢۴۶،٩٠٠ سرجوش

٢٩،٠۴۴،٣٨٠اینچ٢۶ ١۴١۵،١١۶،٧١٠١٧،٨٠۶،٩۴٠٢١،٨٩٣،٠٢٠ سرجوش

٣١،٩۵٣،٧٠٠اینچ٢٨ ١۵١۶،١٣٩،٨٩٠١٩،٠٨٢،٢٣٠٢٣،۴٧٢،٠٨٠ سرجوش

٣۵،١۵٢،٣۵٠اینچ٣٠ ١۶١٧،٢٠۴،٧۶٠٢٠،٣۴۴،۵٨٠٢۵،٠۴١،۵٣٠ سرجوش

٣٨،۶۴٠،٣٢٠اینچ٣٢ ١٧١٨،٢٩٣،٨٢٠٢١،۶١۵،٣۶٠٢۶،۶٠٢،٨۶٠ سرجوش

۴٢،٣٨٢،٩۶٠اینچ٣۴ ١٨١٩،٣٧٢،٢۶٠٢٢،٩١۴،٨٧٠٢٨،٢۵١،۴٢٠ سرجوش

۴۶،۴٨٠،١٧٠اینچ٣۶ ١٩٢٠،۴٩٢،٢٢٠٢۴،٢١۴،٨١٠٢٩،٨٠٣،۴۵٠ سرجوش

۵١،١۴٨،۵٣٠اینچ٣٨ ٢٠٢١،۴٨۵،۶١٠٢۵،٣٩٧،٨۴٠٣١،۴١٧،٧۵٠ سرجوش

۵۶،٢۴٠،۵۴٠اینچ۴٠ ٢١٢٢،۶١٩،۶۴٠٢۶،٧٩۶،۴٨٠٣٣،٠٧۶،٩٠٠ سرجوش

۶١،٨٢٠،٠٢٠اینچ۴٢ ٢٢٢٣،٧١٠،٣٣٠٢٨،١٠٠،٩١٠٣۴،۶۶٩،٣٢٠ سرجوش

۶٩،۴۵٢،۶٢٠اینچ۴۶ ٢٣٢۵،٨۶٠،٣٢٠٣٠،۵٨٨،٩٠٠٣٧،٧٩٩،٣۴٠ سرجوش

٧۶،۴٣٠،٢٨٠اینچ۴٨ ٢۴٢۶،٩۶٢،٧٩٠٣١،٨٩١،١۵٠٣٩،٣٨٨،٠٢٠ سرجوش

٨۵،٧٠٠،٣٧٠اینچ۵٢ ٢۵٢٩،١٢۴،۶۵٠٣۴،۴۴۶،٩٧٠۴٢،۵٧٠،٣٨٠ سرجوش

٩۶،٧١٩،٠۴٠اینچ۵۶ ٢۶٣١،٢٢٧،۵٩٠٣٧،٠٩٢،١٠٠۴۶،٧٢٢،٢٠٠ سرجوش

١٠٨،١۶٣،۴٩٠اینچ۶٠ ٢٧٣٣،٧١٢،۵۴٠۴٠،٠١٧،٣٧٠۵٠،٣٢۵،۴٧٠ سرجوش

١٢٧،٠١۶،٢٧٠اینچ٧٢ ٢٨۴٠،۶٧٩،۵۴٠۴٨،٣٣١،٧٢٠۶٠،٧٧١،٢٣٠ سرجوش

١۴٢،۵٩٠،۴٧٠اینچ٧٨ ٢٩۴۴،۴٧۶،٣۵٠۵٢،۶٠۶،۵١٠۶۶،١۴٩،۵٩٠ سرجوش

٣٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04101 [2] 04102 [3] 04103 [4] 04104

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

(بھاي واحد (ريال

-ساخت  و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه١٠
- درجه - کربن استیل در اسکله٩٠ي

٠۴١٠
٠۴١٠۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،٧۵۶،٢۴٠٣،١٠١،٣٠٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٣،١٢٢،۵١٠٣،۵١٣،٨۵٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٣،۴۴۶،٧٩٠٣،٨٨٧،٣٧٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۴،٠١٣،٩٣٠۴،۶۴٣،٩٣٠۵،۶٨۶،١٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۵،٢١٩،٩٩٠۶،٠۶١،۶٢٠٧،٣٨۴،٣۴٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶۶،۴۵۶،٨٩٠٧،۵١۴،۴٠٠٩،٢٠٧،٧١٠ سرجوش

١٣،٩٣٧،٩٧٠اینچ١٠ ٠٧٨،٠۴٨،٧۶٠٩،۴٢٢،٠١٠١٢،١۶٠،۵٩٠ سرجوش

١۶،٢٢١،٩٩٠اینچ١٢ ٠٨٩،۴۴٨،١٧٠١١،٠٨٧،١١٠١٣،۶٢۵،٣٩٠ سرجوش

٢٠،۶٣۶،٧۵٠اینچ١۶ ٠٩١٢،۵٠١،٣٣٠١۴،۶٢١،٣۵٠١٧،٨٧۴،١۶٠ سرجوش

٢۴،١٠۵،٣٧٠اینچ١٨ ١٠١٣،٩٢۶،٠۴٠١۶،٣٠٧،٧٠٠١٩،٩٢٢،۶٣٠ سرجوش

٢۶،۶٠١،٢١٠اینچ٢٠ ١١١۵،٣٩٩،٣۶٠١٨،٠٢١،١٣٠٢١،٩٩٢،٠٨٠ سرجوش

٢٩،١۵٧،٢۵٠اینچ٢٢ ١٢١۶،٧١۶،٧١٠١٩،۵۶٣،٠٢٠٢٣،٨۵٨،٣۴٠ سرجوش

٣١،٧٧٠،٨٠٠اینچ٢۴ ١٣١٧،۵٣٢،٠٧٠٢٠،۵۴٨،٧٣٠٢۵،٢٧۶،٠٩٠ سرجوش

٣۴،۵٠۴،۵٢٠اینچ٢۶ ١۴١٨،٨٨۶،۶٧٠٢٢،٢٩۵،١٢٠٢٧،٣٢٨،٩٢٠ سرجوش

٣٧،٩۴۵،٢٨٠اینچ٢٨ ١۵٢٠،١۶۵،٣٨٠٢٣،٨٩۴،۵٠٠٢٩،٣٠٢،٧۶٠ سرجوش

۴١،٧٢٨،۵۵٠اینچ٣٠ ١۶٢١،۵٠١،٧۶٠٢۵،۴٨٢،١۴٠٣١،٢٧٠،٨٠٠ سرجوش

۴۵،٨۴۶،٢۶٠اینچ٣٢ ١٧٢٢،٨۶٧،٨٣٠٢٧،٠٧۶،٩۴٠٣٣،٢٢٣،٨٨٠ سرجوش

۴٩،١٩۶،٢٢٠اینچ٣۴ ١٨٢۴،٢١٧،۶۴٠٢٨،٧٠٨،٨۴٠٣۵،٢٨٩،٢٠٠ سرجوش

۵٣،٩٢٧،١۵٠اینچ٣۶ ١٩٢۵،۶١٣،٣۶٠٣٠،٣٣٨،۶۶٠٣٧،٢٣١،٣١٠ سرجوش

۵٩،٣٢٧،۵٠٠اینچ٣٨ ٢٠٢۶،٨۵٩،٩٣٠٣١،٨٢۴،۶٠٠٣٩،٢۶٠،٠١٠ سرجوش

۶٣،٨٠۴،۴۵٠اینچ۴٠ ٢١٢٨،٢٧٩،١٣٠٣٣،۵٧٩،۶٧٠۴١،٣٣۶،۵۵٠ سرجوش

٧٠،١٠١،٢٨٠اینچ۴٢ ٢٢٢٩،۶۴۴،۵١٠٣۵،٢١٣،٨١٠۴٣،٣٢۵،٣۵٠ سرجوش

٧٨،٧۴۴،٣٨٠اینچ۴۶ ٢٣٣٢،٣۴۵،١٢٠٣٨،٣۴١،٠٣٠۴٧،٢۵۵،٩٨٠ سرجوش

٨۴،٧٠٣،۶۶٠اینچ۴٨ ٢۴٣٣،٧٢٣،٣۶٠٣٩،٩٧٢،٨٠٠۴٩،٢۴٠،٣١٠ سرجوش

٩٢،٨١٨،٧٢٠اینچ۵٢ ٢۵٣۶،۴٣١،۴٢٠۴٣،١٨٢،١٧٠۵٣،٢٣۵،٠١٠ سرجوش

١٠٢،٣۶٣،٠٠٠اینچ۵۶ ٢۶٣٩،٠۶٨،٣٩٠۴۶،۵٠٧،٩۴٠۵٨،۴٧١،٣۴٠ سرجوش

١١١،٧٠٣،٢۶٠اینچ۶٠ ٢٧۴٢،١۶٨،٧۵٠۵٠،١٧١،٨۶٠۶٢،٩٧٨،٨۴٠ سرجوش

١٢٨،٠٩٠،٢٠٠اینچ٧٢ ٢٨۵٠،٩١٢،٨٠٠۶٠،۶٢١،۵١٠٧۶،٠٨۶،١٠٠ سرجوش

١۴٣،٧٣٩،٨٩٠اینچ٧٨ ٢٩۵۵،۶۵٧،١۵٠۶۵،٩۶٩،٧٩٠٨٢،٨٠١،٣١٠ سرجوش

٣١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04111 [2] 04112 [3] 04113 [4] 04114

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

(بھاي واحد (ريال

-ساخت و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب -١١
کربن استیل

٠۴١١
٠۴١١۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،۶٣١،۵٣٠٢،٩٨۴،١۵٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٢،٩٨١،٩۵٠٣،٣٨١،٧٠٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٣،٢٩١،٩٨٠٣،٧۴۴،۴۶٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴٣،٨٣۶،۶٣٠۴،۴٧۶،٧۵٠۵،۴٩۵،۶٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۴،٩٩۴،٠۴٠۵،٨۴٩،٢۴٠٧،١۴۵،٩٢٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶۶،١٧٩،٩٧٠٧،٢۵۵،٨٨٠٨،٩١٧،٠۶٠ سرجوش

١٣،۴٨۵،٨٢٠اینچ١٠ ٠٧٧،٧٠۵،٢۶٠٩،٠٩٧،۴٨٠١١،٧۶۵،٨٠٠ سرجوش

١۵،۶٩٨،١٣٠اینچ١٢ ٠٨٩،٠٧٩،١٨٠١٠،٧٠۶،٩۶٠١٣،١٩٩،٨١٠ سرجوش

١٩،٩۵۵،٩٠٠اینچ١۶ ٠٩١٢،٠١٧،٧۶٠١۴،١٢۴،٠٧٠١٧،٣٢٣،۵٨٠ سرجوش

٢٣،٢٩۶،١٢٠اینچ١٨ ١٠١٣،٣٨۶،۶۶٠١۵،٧۵٠،۵٩٠١٩،٣٠۴،۶۶٠ سرجوش

٢٧،٠۴٣،٢٠٠اینچ٢٠ ١١١۴،٨٠۴،٣٩٠١٧،۴٠۴،٢٠٠٢١،٣٠٩،۶١٠ سرجوش

٢٨،١٧٨،۶۵٠اینچ٢٢ ١٢١۶،٠۶٧،١۴٠١٨،٨٨٩،٩٢٠٢٣،١١٣،۵۴٠ سرجوش

٣٠،٧٢١،٩٩٠اینچ٢۴ ١٣١۶،٨٧٠،٧۵٠١٩،٨۵۵،۴١٠٢۴،۴٩٨،٧۵٠ سرجوش

٣٣،٣٩٠،١٢٠اینچ٢۶ ١۴١٨،١٨٣،٩۶٠٢١،۵۴۶،٣٩٠٢۶،۴٩٠،۵۶٠ سرجوش

٣۶،٧٣۴،٧١٠اینچ٢٨ ١۵١٩،۴١۴،۵۴٠٢٣،٠٨٩،۴٩٠٢٨،۴٠١،٢١٠ سرجوش

۴٠،۴١١،٩١٠اینچ٣٠ ١۶٢٠،۶٩۶،١٣٠٢۴،۶١۶،٩٢٠٣٠،٣٠٠،٢۶٠ سرجوش

۴۴،۴٢١،٧١٠اینچ٣٢ ١٧٢٢،٠٠۶،۶٢٠٢۶،١۵۴،۵٩٠٣٢،١٨٩،۴۶٠ سرجوش

۴٨،٧٢۴،٢۶٠اینچ٣۴ ١٨٢٣،٣٠۵،٧٧٠٢٧،٧٢٧،٠٠٠٣۴،١٨۴،٢١٠ سرجوش

۵٢،٢٩٨،٣۵٠اینچ٣۶ ١٩٢۴،۶۵۴،١٨٠٢٩،٢٩٩،٩٢٠٣۶،٠۶٢،١٧٠ سرجوش

۵٧،۵۵١،١٢٠اینچ٣٨ ٢٠٢۵،٨۴٩،١۵٠٣٠،٧٣١،۴٠٠٣٨،٠١۵،۴٧٠ سرجوش

۶٣،٢٨٠،۶٢٠اینچ۴٠ ٢١٢٧،٢١٣،۶١٠٣٢،۴٢٣،٧۴٠۴٠،٠٢٣،٠۴٠ سرجوش

۶٨،٠۶٧،۵٨٠اینچ۴٢ ٢٢٢٨،۵٢۵،٨٧٠٣۴،٠٠٢،١٠٠۴١،٩۴٩،٨٨٠ سرجوش

٧۶،۴٧١،۵١٠اینچ۴۶ ٢٣٣١،١١٢،۶۵٠٣٧،٠١٢،۵٧٠۴۵،٧٣٧،٢١٠ سرجوش

٨۴،١۵۴،٣٠٠اینچ۴٨ ٢۴٣٢،۴۴١،٣١٠٣٨،۵٨٨،٢٩٠۴٧،۶۵٩،۵٠٠ سرجوش

٩٢،٢٨۵،٣۶٠اینچ۵٢ ٢۵٣۵،٠۴٣،۴١٠۴١،۶٨٠،٨٢٠۵١،۵١٠،١٧٠ سرجوش

٩٩،۴٩۴،٧٨٠اینچ۵۶ ٢۶٣٧،۵٧٣،٧٨٠۴۴،٨٨١،۴۶٠۵۶،۵٣٣،٨۶٠ سرجوش

١٠٨،۶٢١،۶٩٠اینچ۶٠ ٢٧۴٠،۵۶۵،٧۵٠۴٨،۴٢١،٠٢٠۶٠،٨٩٣،٨٢٠ سرجوش

١٢۴،۴٩۴،۴٨٠اینچ٧٢ ٢٨۴٨،٩٣٩،٣١٠۵٨،۴٨١،٣٩٠٧٣،۵٣٣،١٩٠ سرجوش

١٣٩،٧۵٩،١٨٠اینچ٧٨ ٢٩۵٣،۵١٠،٨۵٠۶٣،۶۵٣،٨٧٠٨٠،٠۴٠،٩٩٠ سرجوش

٣٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04121 [2] 04122 [3] 04123 [4] 04124

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

(بھاي واحد (ريال

- ساخت و نصب نازل ھا - بدون صفحه تقويتي - انشعاب مورب -١٢
کربن استیل در اسکله

٠۴١٢
٠۴١٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٣،٣١٠،٣٢٠٣،٧۵٢،۵٨٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٣،٧۵٠،۶٠٠۴،٢۵١،٧٨٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣۴،١۴٠،٢١٠۴،٧٠٣،٧٢٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۴،٨٢١،٩۵٠۵،۶١٩،١۶٠۶،٨٨٠،٢٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۶،٢٧٠،٩٠٠٧،٣٣۴،۵٧٠٨،٩٣۵،٠۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶٧،٧۵٧،٢٠٠٩،٠٩٢،۴٣٠١١،١۴١،٣٢٠ سرجوش

١۶،٨۶۴،٩٣٠اینچ١٠ ٠٧٩،۶٧١،٢٠٠١١،۴٠٠،۶٣٠١۴،٧١۴،٣٣٠ سرجوش

١٩،۶٢٨،۶٠٠اینچ١٢ ٠٨١١،٣۵۵،٠٣٠١٣،۴١۵،۴١٠١۶،۴٨۶،٧٣٠ سرجوش

٢۴،٩٧٠،۴۶٠اینچ١۶ ٠٩١۵،٠٢۵،۵٠٠١٧،۶٩١،٨٢٠٢١،۶٢٧،٧۴٠ سرجوش

٢٩،١۶٧،۵٠٠اینچ١٨ ١٠١۶،٧۴٠،٣٢٠١٩،٧٣٢،٣١٠٢۴،١٠۶،٣٨٠ سرجوش

٣٣،٨٧٧،۵٩٠اینچ٢٠ ١١١٨،۵١٢،٠۴٠٢١،٨٠۵،۵٨٠٢۶،۶١٠،۴٠٠ سرجوش

٣۵،٢٨٠،٢٧٠اینچ٢٢ ١٢٢٠،٠٩٣،٩٧٠٢٣،۶٧١،٢۵٠٢٨،٨۶٨،۵٧٠ سرجوش

٣٨،۴۴٢،۶٩٠اینچ٢۴ ١٣٢١،٠٧٧،٨٩٠٢۴،٨۶٣،٩۶٠٣٠،۵٨۴،٠۶٠ سرجوش

۴١،٧۵٠،۴٧٠اینچ٢۶ ١۴٢٢،٧٠٨،٨٣٠٢۶،٩٧٧،٠٩٠٣٣،٠۶٧،٩٩٠ سرجوش

۴۵،٩١٣،٧٨٠اینچ٢٨ ١۵٢۴،٢۴۵،٩٩٠٢٨،٩١٢،٣۴٠٣۵،۴۵۶،٣۴٠ سرجوش

۵٠،۴٩١،۵٣٠اینچ٣٠ ١۶٢۵،٨۵٣،٧٩٠٣٠،٨٣٣،۴٠٠٣٧،٨٣٧،۶٨٠ سرجوش

۵۵،۴٧٣،٩٨٠اینچ٣٢ ١٧٢٧،۴٩۶،٩۴٠٣٢،٧۶٣،٠٨٠۴٠،٢٠٠،٨٩٠ سرجوش

۶٠،٨٢١،٣۴٠اینچ٣۴ ١٨٢٩،١٢٢،۴۵٠٣۴،٧٣٧،۶٩٠۴٢،۶٩٩،٩٢٠ سرجوش

۶۵،٢۵١،٨۶٠اینچ٣۶ ١٩٣٠،٨٠٢،٢۴٠٣۶،٧٠٩،٧٨٠۴۵،٠۴٩،٨٨٠ سرجوش

٧١،٧٨۶،٢٩٠اینچ٣٨ ٢٠٣٢،٣٠١،١١٠٣٨،۵٠٧،٧۵٠۴٧،۵٠۴،۶١٠ سرجوش

٧٨،٨٩۴،٣۶٠اینچ۴٠ ٢١٣۴،٠٠٧،٩٩٠۴٠،۶٣١،۴١٠۵٠،٠١٧،٢٣٠ سرجوش

٨۴،٨٢٢،۵۶٠اینچ۴٢ ٢٢٣۵،۶۵٠،٠۵٠۴٢،۶٠٨،٧٠٠۵٢،۴٢٣،۶٧٠ سرجوش

٩۵،٢٨٠،٧٠٠اینچ۴۶ ٢٣٣٨،٨٩٨،٠٣٠۴۶،٣٩٢،۶۵٠۵٧،١٧٩،٧٣٠ سرجوش

١٠۴،٧٩۶،٧٩٠اینچ۴٨ ٢۴۴٠،۵۵٨،۵١٠۴٨،٣۶٧،٠٩٠۵٩،۵٨٠،٧٨٠ سرجوش

١١۴،٨٩٢،۶٩٠اینچ۵٢ ٢۵۴٣،٨١۶،٧٩٠۵٢،٢۵٠،۴٢٠۶۴،۴١۴،٣۶٠ سرجوش

١٢٣،٨۵٩،٢٢٠اینچ۵۶ ٢۶۴۶،٩٨٨،۴۵٠۵۶،٢٧۴،۵٩٠٧٠،٧۵٠،٣١٠ سرجوش

١٣۵،١۶٠،٩۵٠اینچ۶٠ ٢٧۵٠،٧٢٠،٠٠٠۶٠،٧٠٧،٩۵٠٧۶،٢٠۴،٣٩٠ سرجوش

١۵۴،٩٨٩،١٣٠اینچ٧٢ ٢٨۶١،٢٢۴،٣۴٠٧٣،٣۵٢،٠٣٠٩٢،٠۶۴،١٩٠ سرجوش

١٧٣،٩٢۵،٢٧٠اینچ٧٨ ٢٩۶۶،٩٣۴،۶١٠٧٩،٨٢٣،۴۴٠١٠٠،١٨٩،۵٨٠ سرجوش

٣٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04131 [2] 04132 [3] 04133 [4] 04134

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

(بھاي واحد (ريال

٩٠- ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي ١٣
درجه - کربن استیل

٠۴١٣
٠۴١٣۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،٨۶٢،۴۶٠٣،٣٧٨،١٣٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٣،٣٢١،٩۵٠٣،٩٣۴،۶٣٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٣،٧۴٧،٩۵٠۴،۴۶٢،۴٢٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۴،۵٣٧،٠۴٠۵،۵٢٣،۵۶٠٧،٠٣٢،٧٩٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۶،١٧٢،٣٢٠٧،۵۶٩،٧٢٠٩،۶۴٢،١٠٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶٧،٨٣١،١٧٠٩،۶۴۴،١٢٠١٢،٣۵١،٣١٠ سرجوش

١٩،٧٧٠،١٣٠اینچ١٠ ٠٧٩،٧٧١،۵٧٠١٢،٠٧٧،٩٧٠١۵،٩۵١،١١٠ سرجوش

٢٣،٣٢٣،۴۶٠اینچ١٢ ٠٨١١،۵٨۵،٢٢٠١۴،٣٢٠،٠١٠١٨،٣٨١،۶٩٠ سرجوش

٣٠،٢٩٢،٢٠٠اینچ١۶ ٠٩١۵،٣٧٣،٢١٠١٨،٩۶٧،٨۴٠٢۴،٢٨٠،٧١٠ سرجوش

٣۴،٧٧٧،۶٨٠اینچ١٨ ١٠١٧،١٨٢،۴٨٠٢١،٢٢٣،٩۶٠٢٧،١۶٣،۴٢٠ سرجوش

٣٩،۵٩٩،۴٠٠اینچ٢٠ ١١١٩،٠٣٣،٢٩٠٢٣،۵٠٢،۴۵٠٣٠،٠۶۵،٨۶٠ سرجوش

۴١،٣١۵،١۶٠اینچ٢٢ ١٢٢٠،٧۵۶،۶٨٠٢۵،۶۴٢،٢٠٠٣٢،٨٠٢،١۶٠ سرجوش

۴۵،٠۵۵،٩١٠اینچ٢۴ ١٣٢٢،٠٩۴،٨٢٠٢٧،٣۵٢،٠١٠٣۵،١٩٢،۴۴٠ سرجوش

۴٨،٨٩٩،٧٩٠اینچ٢۶ ١۴٢٣،٨۵٧،۵٠٠٢٩،۶۶١،٣٩٠٣٨،٠٨۴،٠٢٠ سرجوش

۵٣،٣٠٢،٧۴٠اینچ٢٨ ١۵٢۵،۵۵٣،٠۵٠٣١،٨۴٨،۵۶٠۴٠،٩٠٨،۵٣٠ سرجوش

۵٧،٩٨٠،۵٧٠اینچ٣٠ ١۶٢٧،٢٩٠،٢۶٠٣۴،٠٢٢،٨٠٠۴٣،٧٢٣،۴٧٠ سرجوش

۶٢،٩٣٣،٢٧٠اینچ٣٢ ١٧٢٩،٠۵١،۶٩٠٣۶،٢٠۵،۴۶٠۴۶،۵٣٠،٢٣٠ سرجوش

۶٨،١٢٧،٩۵٠اینچ٣۴ ١٨٣٠،٨٠٢،۵١٠٣٨،۴١۶،٨۶٠۴٩،۴٢۴،٢۶٠ سرجوش

٧٢،٠٩۶،٧٣٠اینچ٣۶ ١٩٣٢،۵٩۴،٨٣٠۴٠،۶٢٨،۶٧٠۵٢،٢٢١،٧۵٠ سرجوش

٧٨،٠۴٢،٠۴٠اینچ٣٨ ٢٠٣۴،٢۶٠،۶٠٠۴٢،٧٢٣،۶٠٠۵۵،٠٨١،۵٠٠ سرجوش

٨۴،٣٨١،٣٢٠اینچ۴٠ ٢١٣۶،٠۶۶،٩٩٠۴۵،٠٣۴،١٠٠۵٧،٩٨۶،١١٠ سرجوش

٨٩،٢١٧،١٠٠اینچ۴٢ ٢٢٣٧،٨٣٠،٠۶٠۴٧،٢۵٠،۴٣٠۶٠،٨٢۴،٠٠٠ سرجوش

٩٩،٣٠١،٨٢٠اینچ۴۶ ٢٣۴١،٣٢۴،٧٧٠۵١،۵۶٢،١۶٠۶۶،۴۴۴،٩۵٠ سرجوش

١٠٧،٢٢٠،٩٠٠اینچ۴٨ ٢۴۴٣،٠٩٩،۶٢٠۵٣،٧٧۶،٣١٠۶٩،٢٧٩،٠٨٠ سرجوش

١١۶،١٨۴،٣٩٠اینچ۵٢ ٢۵۴۶،۶٠۶،٢١٠۵٨،١۵۵،٨٧٠٧۴،٩۵٢،٣٧٠ سرجوش

١٢٣،٢٨۵،٩٢٠اینچ۵۶ ٢۶۵٠،٠۵٣،٨٩٠۶٢،۶٢۴،٨٠٠٨١،۵٩۵،١١٠ سرجوش

١٣٢،٧١٩،۶٧٠اینچ۶٠ ٢٧۵٣،٨٨٣،۵٧٠۶٧،٣٧٣،٨٢٠٨٧،۶٨٩،٣١٠ سرجوش

١۵٣،١٨٨،٢٣٠اینچ٧٢ ٢٨۶۴،٨٨۴،٧٩٠٨١،١۵٩،۴۶٠١٠۵،۶٠٧،٨٣٠ سرجوش

١۶٩،٩٩۵،٣٧٠اینچ٧٨ ٢٩٧٠،۶٩٨،۶٩٠٨٨،١۶٩،٨٨٠١١۴،٧٢٢،۵٧٠ سرجوش

٣۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04141 [2] 04142 [3] 04143 [4] 04144

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

(بھاي واحد (ريال

٩٠- ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب با زاويه ي ١۴
درجه - کربن استیل در اسکله

٠۴١۴
٠۴١۴۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٣،۵٨٣،۴۶٠۴،٢١١،۶١٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢۴،١۵۶،۵۵٠۴،٩٠١،٧۵٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣۴،۶٨٧،۶١٠۵،۵۵٢،٨۴٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۵،۶۶٨،٣٨٠۶،٨۶۴،۵۵٠٨،٧١١،٧۵٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵٧،٧٠١،۶۶٠٩،٣٩٢،۵۶٠١١،٩٢٢،٧٢٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶٩،٧۶۵،٧٧٠١١،٩۵۵،۶۵٠١۵،٢۵٨،٨۶٠ سرجوش

٢۴،۴٢۵،٣٣٠اینچ١٠ ٠٧١٢،١٨۴،٨٧٠١۴،٩٧٣،۵۶٠١٩،٧٢۴،۵۵٠ سرجوش

٢٨،٨٠۶،٨٣٠اینچ١٢ ٠٨١۴،۴١١،۵٠٠١٧،٧۴٨،٩٨٠٢٢،٧٠٢،١٣٠ سرجوش

٣٧،۴١۶،۵٣٠اینچ١۶ ٠٩١٩،١١٩،١٠٠٢٣،۵٠٣،٨۴٠٢٩،٩٧۶،۴٩٠ سرجوش

۴٢،٩٨٢،۶٢٠اینچ١٨ ١٠٢١،٣٧١،٠٢٠٢۶،٣٠٠،۵٠٠٣٣،۵٣٧،٧۴٠ سرجوش

۴٨،٩٧٢،٧۴٠اینچ٢٠ ١١٢٣،۶٧١،۵۶٠٢٩،١٢۴،٢۵٠٣٧،١١٩،٩٧٠ سرجوش

۵١،٠٧٧،٣۵٠اینچ٢٢ ١٢٢۵،٨١۶،١۵٠٣١،٧٧۶،۴۴٠۴٠،۴٩٩،٠٢٠ سرجوش

۵۵،۶٨٣،۶۴٠اینچ٢۴ ١٣٢٧،۴۵٨،٧١٠٣٣،٨٧٢،۴۶٠۴٣،۴٢٩،۵٧٠ سرجوش

۶٠،۴١٠،١٠٠اینچ٢۶ ١۴٢٩،۶۴٠،۵۵٠٣۶،٧٢٩،١۵٠۴۶،٩٩۵،٢٠٠ سرجوش

۶۵،٨۴٣،۵٧٠اینچ٢٨ ١۵٣١،٧۴۶،۴٨٠٣٩،۴٣٨،٨۶٠۵٠،۴٨١،٨٢٠ سرجوش

٧١،۶١٩،۵٨٠اینچ٣٠ ١۶٣٣،٩١٠،٠٨٠۴٢،١٣۶،٨٠٠۵٣،٩۶٢،۶٧٠ سرجوش

٧٧،٧٣٠،٠۴٠اینچ٣٢ ١٧٣۶،١٠٣،٣٧٠۴۴،٨۴١،٩١٠۵٧،۴٢٨،۵٢٠ سرجوش

٨۴،١۴٢،٠٨٠اینچ٣۴ ١٨٣٨،٢٨٠،۴٠٠۴٧،۵٨۴،١٣٠۶١،٠٠۶،۶۵٠ سرجوش

٨٩،٠٣٧،۶۶٠اینچ٣۶ ١٩۴٠،۵٠٣،٣۴٠۵٠،٣٢۴،٢۶٠۶۴،۴۶١،۵٣٠ سرجوش

٩۶،٣٨٨،۶٠٠اینچ٣٨ ٢٠۴٢،۵٧٧،١٣٠۵٢،٩٢٠،۵٠٠۶٨،٠٠٣،٠٣٠ سرجوش

١٠۴،٢١٣،۶٣٠اینچ۴٠ ٢١۴۴،٨٢٣،۵٧٠۵۵،٧٨۵،٨٩٠٧١،۵٩٢،٣۶٠ سرجوش

١١٠،١٨٢،٣٨٠اینچ۴٢ ٢٢۴٧،٠١۶،١۶٠۵٨،۵٣٠،٣٣٠٧۵،٠٩٣،٩۵٠ سرجوش

١٢٢،۶۴٢،٧٣٠اینچ۴۶ ٢٣۵١،٣٧١،٢١٠۶٣،٨٧٨،١٩٠٨٢،٠۵٠،١۶٠ سرجوش

١٣٢،۴١۵،٨٨٠اینچ۴٨ ٢۴۵٣،۵٧۶،۶٧٠۶۶،۶٢٠،٢٧٠٨۵،۵۴٧،٢٨٠ سرجوش

١۴٣،۴٨٨،٠۴٠اینچ۵٢ ٢۵۵٧،٩٣٩،١٨٠٧٢،٠۵٠،٢۵٠٩٢،۵۶٧،۵٧٠ سرجوش

١۵٢،٢٨٨،٩۵٠اینچ۵۶ ٢۶۶٢،٢٣٠،۵٨٠٧٧،۵٩۶،۶۵٠١٠٠،٨٢٩،۴٧٠ سرجوش

١۶٣،٩٢٧،٧٣٠اینچ۶٠ ٢٧۶۶،٩٨۵،٣٩٠٨٣،۴٨١،١٩٠١٠٨،٣۶٢،۵۶٠ سرجوش

١٧٠،٠٩٩،٣٩٠اینچ٧٢ ٢٨٨٧،٩١٨،٧٨٠١٠٩،٢٧١،٩٣٠١۴١،٨٠٠،١۴٠ سرجوش

١٨٩،٢۵٢،۶٧٠اینچ٧٨ ٢٩٨٠،۶٩٢،٧٧٠١٠٠،۵٩٢،٧٢٠١٣٠،۵۴۶،۵٧٠ سرجوش

٣۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04151 [2] 04152 [3] 04153 [4] 04154

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

(بھاي واحد (ريال

- ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - کربن١۵
استیل

٠۴١۵
٠۴١۵۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١٣،٣٩٧،۵٩٠۴،٠۶۴،٧۶٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٣،٩۴۵،٠٨٠۴،٧٣۵،١٢٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣۴،۴۵٢،۵٢٠۵،٣٧٠،٨٨٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۵،٣٩٣،۶٩٠۶،۶۴٩،۶٩٠٨،۴۶٧،٣٠٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵٧،٣۴١،٧۴٠٩،١١۵،٠٨٠١١،۶١١،١١٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶٩،٣١٨،٣۶٠١١،۶١٣،٨۶٠١۴،٨٧۴،٨٨٠ سرجوش

٢٣،٨١١،۴۴٠اینچ١٠ ٠٧١١،۶٣١،١٠٠١۴،۵۴۵،۴١٠١٩،٢١٠،٢٧٠ سرجوش

٢٨،٠٩١،٣٨٠اینچ١٢ ٠٨١٣،٧٩٧،٣١٠١٧،٢۴۶،٧٩٠٢٢،١۴٠،۴٣٠ سرجوش

٣۶،۴٧٩،۵٨٠اینچ١۶ ٠٩١٨،٣١١،۶٨٠٢٢،٨۴۵،۴١٠٢٩،٢۴۵،۵٠٠ سرجوش

۴١،٨٧٨،٠۶٠اینچ١٨ ١٠٢٠،۴٧٣،۵٣٠٢۵،۵۶۴،٣٠٠٣٢،٧١٩،۴٣٠ سرجوش

۴٧،۶٨٠،۶٩٠اینچ٢٠ ١١٢٢،۶٨٠،٨٣٠٢٨،٣٠٩،٣٨٠٣۶،٢١۶،٢١٠ سرجوش

۴٩،٧۵١،٣٠٠اینچ٢٢ ١٢٢۴،٧٣١،١٩٠٣٠،٨٨۵،۶٢٠٣٩،۵١٠،٨٠٠ سرجوش

۵۴،٢۶١،۴٨٠اینچ٢۴ ١٣٢۶،٣٣٩،١٠٠٣٢،٩۴٨،٧۴٠۴٢،٣٩۴،۵٣٠ سرجوش

۵٨،٨٩٧،٧٢٠اینچ٢۶ ١۴٢٨،۴۴۶،٩٣٠٣۵،٧٣٢،۴۴٠۴۵،٨٧٩،۵٩٠ سرجوش

۶۴،٢٠۵،٨۶٠اینچ٢٨ ١۵٣٠،۴۶٨،۶٩٠٣٨،٣۶٧،۶٧٠۴٩،٢٨٢،٧٩٠ سرجوش

۶٩،٨۴٧،٧٨٠اینچ٣٠ ١۶٣٢،۵۴٢،٩٧٠۴٠،٩٨٧،٩٨٠۵٢،۶٧۵،٢٨٠ سرجوش

٧۵،٨٢١،۵٣٠اینچ٣٢ ١٧٣۴،۶۴۵،١۵٠۴٣،۶١٨،٠١٠۵۶،٠۵٧،٣١٠ سرجوش

٨٢،٠٩٠،٩٠٠اینچ٣۴ ١٨٣۶،٧٣٩،۵۵٠۴۶،٢٨۴،۶٠٠۵٩،۵۴٧،٠٩٠ سرجوش

٨۶،٨٨٢،٧٩٠اینچ٣۶ ١٩٣٨،٨٨٠،٩٩٠۴٨،٩۵٠،۵٧٠۶٢،٩١٨،۶٩٠ سرجوش

٩۴،٠۵٨،٣٩٠اینچ٣٨ ٢٠۴٠،٨۶٨،١٨٠۵١،۴٧۴،۶٩٠۶۶،٣۶۵،١۶٠ سرجوش

١٠١،٧١٠،٠۵٠اینچ۴٠ ٢١۴٣،٠٢٣،٣٢٠۵۴،٢۵٨،٩٠٠۶٩،٨۶۵،۴٠٠ سرجوش

١٠٧،۵۵١،٩۶٠اینچ۴٢ ٢٢۴۵،١٢۶،٧٩٠۵۶،٩٢٩،۴١٠٧٣،٢٨۵،٢۵٠ سرجوش

١١٩،٧١٧،٨٧٠اینچ۴۶ ٢٣۴٩،٢٩۶،۶٣٠۶٢،١٢۴،۴٣٠٨٠،٠۵٨،١۴٠ سرجوش

١٢٩،٢٨۵،٣١٠اینچ۴٨ ٢۴۵١،۴٢١،۵٩٠۶۴،٧٩۴،٨٨٠٨٣،۴٧۶،١٢٠ سرجوش

١۴٠،١٠۶،٧٢٠اینچ۵٢ ٢۵۵۵،۶٠٨،٩٩٠٧٠،٠٧٣،١۴٠٩٠،٣١٣،٧١٠ سرجوش

١۴٨،۶٧٨،٢۵٠اینچ۵۶ ٢۶۵٩،٧٢٣،۶٢٠٧۵،۴۵٨،٩۶٠٩٨،٣١۵،٧١٠ سرجوش

١۶٠،٠٧٠،۵٧٠اینچ۶٠ ٢٧۶۴،٢٩٨،۴٣٠٨١،١٨٣،٠٠٠١٠۵،۶۶٠،۵۵٠ سرجوش

١٨۴،٧٣٠،٠۶٠اینچ٧٢ ٢٨٧٧،٣٩١،۵۴٠٩٧،٧٨٢،١۵٠١٢٧،٢٣۶،۴۶٠ سرجوش

٢٠۵،٠١۵،٩۵٠اینچ٧٨ ٢٩٨۴،٣٣۶،٣٢٠١٠۶،٢٣٠،٨٣٠١٣٨،٢٢٠،٩٣٠ سرجوش

٣۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04161 [2] 04162 [3] 04163 [4] 04164

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

(بھاي واحد (ريال

-ساخت و نصب نازل ھا  با صفحه تقويتي - انشعاب مورب - کربن١۶
استیل در اسکله

٠۴١۶
٠۴١۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

٠اینچ٢ ٠١۴،٢۴٧،٣٢٠۵،٠۶۵،۴۵٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢۴،٩٢٩،٣٢٠۵،٨٩۶،۴۵٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣۵،۵۶١،١٣٠۶،۶٨٠،۴٣٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۶،٧٢٩،۵۴٠٨،٢۶٠،۶۶٠١٠،۴٨۴،٢٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵٩،١۴٨،۶١٠١١،٣٠۵،۴٨٠١۴،٣۵١،۴۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶١١،۶٠۵،١١٠١۴،٣٩١،٧١٠١٨،٣۶٨،٨۶٠ سرجوش

٢٩،۴٠۶،٢۴٠اینچ١٠ ٠٧١۴،۴٨۴،٩٧٠١٨،٠٢۵،٣۵٠٢٣،٧۴۴،٩٨٠ سرجوش

٣۴،۶٨١،۵۴٠اینچ١٢ ٠٨١٧،١۴١،١٣٠٢١،٣۶٨،١٨٠٢٧،٣٣٣،٢٨٠ سرجوش

۴۵،٠۴٠،١۶٠اینچ١۶ ٠٩٢٢،٧۴۴،۴٧٠٢٨،٢٩٧،۶٣٠٣۶،٠٩١،٢۵٠ سرجوش

۵١،٧٣۶،٢٣٠اینچ١٨ ١٠٢۵،۴٣٢،۵٣٠٣١،۶۶۶،٧٧٠۴٠،٣٨١،٣٨٠ سرجوش

۵٨،٩۴١،٧٣٠اینچ٢٠ ١١٢٨،١٧٢،٩٣٠٣۵،٠۶٧،۵٣٠۴۴،۶٩۵،۴۶٠ سرجوش

۶١،۴٨٠،٩٨٠اینچ٢٢ ١٢٣٠،٧٢٠،٩٠٠٣٨،٢۵٩،۴٠٠۴٨،٧۶٢،١۴٠ سرجوش

۶٧،٠٣٢،٩٠٠اینچ٢۴ ١٣٣٢،۶٩٣،٣٢٠۴٠،٧٨٧،٨٧٠۵٢،٢٩۶،۶٩٠ سرجوش

٧٢،٧٣١،٩۴٠اینچ٢۶ ١۴٣۵،٢٩٩،٧٣٠۴۴،٢٣٠،١۴٠۵۶،۵٩٢،۶٠٠ سرجوش

٧٩،٢٨٠،٣۴٠اینچ٢٨ ١۵٣٧،٨٠٧،٧٨٠۴٧،۴٩٣،٧۵٠۶٠،٧٩١،٩٨٠ سرجوش

٨۶،٢۴۴،٧٩٠اینچ٣٠ ١۶۴٠،٣٨٨،۴۴٠۵٠،٧۴۴،١۶٠۶۴،٩٨۵،۵٧٠ سرجوش

٩٣،۶١٢،٨٨٠اینچ٣٢ ١٧۴٣،٠٠٣،١٣٠۵۴،٠٠٢،۵۶٠۶٩،١۶٠،٢٢٠ سرجوش

١٠١،٣۴٩،٧٠٠اینچ٣۴ ١٨۴۵،۶٠۴،٩۵٠۵٧،٣٠٨،٢٧٠٧٣،۴٧٣،۶٠٠ سرجوش

١٠٧،٢۵٩،۴٣٠اینچ٣۶ ١٩۴٨،٢۵٨،٠٧٠۶٠،۶٠٩،٩۶٠٧٧،۶٣۶،١٠٠ سرجوش

١١۶،١٢٩،۵٨٠اینچ٣٨ ٢٠۵٠،٧٢٩،٢٠٠۶٣،٧٣۶،٩٨٠٨١،٩٠٢،٧١٠ سرجوش

١٢۵،۵٧٢،۴٩٠اینچ۴٠ ٢١۵٣،۴٠۶،٢٨٠۶٧،١٨٨،۶۴٠٨۶،٢٢۶،۵١٠ سرجوش

١٣٢،٧٨٢،١١٠اینچ۴٢ ٢٢۵۶،٠١٩،٢٣٠٧٠،۴٩۴،٣١٠٩٠،۴۴۴،۶١٠ سرجوش

١۴٧،٨٠٩،٩٣٠اینچ۴۶ ٢٣۶١،٢٠٩،٨٣٠٧۶،٩٣۵،۴١٠٩٨،٨٢٣،۴٠٠ سرجوش

١۵٩،۶١۵،٧۶٠اینچ۴٨ ٢۴۶٣،٨۴٨،٠٧٠٨٠،٢۴١،۶۶٠١٠٣،٠٣٩،٧٢٠ سرجوش

١٧٢،٩٨٠،٢۶٠اینچ۵٢ ٢۵۶٩،٠۵٢،٠٠٠٨۶،٧٨٣،۶٨٠١١١،۴٩٧،٨۵٠ سرجوش

١٨٣،۶٠٠،۶٩٠اینچ۵۶ ٢۶٧۴،١۶٧،٩١٠٩٣،۴۶۵،٨۴٠١٢١،۴۴۶،٧۵٠ سرجوش

١٩٧،۶۵٣،٣۶٠اینچ۶٠ ٢٧٧٩،٨۴١،٨٠٠١٠٠،۵۵۶،١٩٠١٣٠،۵٢٢،۶١٠ سرجوش

٢٢٨،١۵٢،٠٩٠اینچ٧٢ ٢٨٩۶،١٣۴،٢۶٠١٢١،١۵١،۶۴٠١۵٧،٢٢٣،۴۶٠ سرجوش

٢۵٣،١٨٧،٢۵٠اینچ٧٨ ٢٩١٠۴،٧۵۶،۶٧٠١٣١،۶٠٧،٨٨٠١٧٠،٧٨٠،۶٩٠ سرجوش

٣٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04171
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پچ، تسمه و غالف ٠۴١٧
٠۴١٧۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

نصب پچ، تسمه و غالف ٠١۵٨،٢٢٠ کیلوگرم

نصب پچ، تسمه و غالف در

اسکله
٠٢٧١،۵۶٠ کیلوگرم

٣٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04181 [2] 04182

THK<=0.375"0.375"<THK=<0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب غالف لوله سه متری ٠۴١٨
٠۴١٨۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٣۶ ٠١١٠،٧۶٢،٨٨٠١۴،۶٢٩،۴۵٠ مترطول

اينچ٣٨ ٠٢١٠،٩۴٧،١۴٠١۴،٨٩۵،٩٢٠ مترطول

اينچ۴٠ ٠٣١١،١۴٢،۴۶٠١۵،١٨٢،٢٠٠ مترطول

اينچ۴٢ ٠۴١١،٣٣١،٠٣٠١۵،۴۵۴،١۵٠ مترطول

اينچ۴۶ ٠۵١١،٨۵١،٠١٠١۶،١٢٨،١٠٠ مترطول

اينچ۴٨ ٠۶١٢،٠۴٧،٧٨٠١۶،۴٠٩،١٣٠ مترطول

اينچ۵٢ ٠٧١٢،۴٣٣،٧٩٠١۶،٩۶٢،۴٩٠ مترطول

اينچ۵۶ ٠٨١٢،٨١١،۶٨٠١٧،۵٢٢،۵١٠ مترطول

اينچ۶٠ ٠٩١٣،٣٧۴،١٧٠١٨،٢۶٠،٠٧٠ مترطول

اينچ٧٢ ١٠١۴،۵٢٨،٧٩٠١٩،٩١٨،٨٢٠ مترطول

اينچ٧٨ ١١١۵،١۴٢،٠٢٠٢٠،٧٩٠،۶٩٠ مترطول

٣٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04191 [2] 04192

THK<=0.375"0.375"<THK=<0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب غالف لوله سه متری در اسکله ٠۴١٩
٠۴١٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٣۶ ٠١١٣،١١٧،٠٧٠١٧،٧٨۴،۶٨٠ مترطول

اينچ٣٨ ٠٢١٣،٣۴١،٠٩٠١٨،١٠٩،٢١٠ مترطول

اينچ۴٠ ٠٣١٣،۵٧٩،٣٨٠١٨،۴۵٩،١٩٠ مترطول

اينچ۴٢ ٠۴١٣،٨٠٩،١٠٠١٨،٧٩٠،٩٣٠ مترطول

اينچ۴۶ ٠۵١۴،۴۴۴،٨٧٠١٩،۶١۴،٠۶٠ مترطول

اينچ۴٨ ٠۶١۴،۶٨۴،٨٩٠١٩،٩۵٧،١٨٠ مترطول

اينچ۵٢ ٠٧١۵،١۵۶،٣٣٠٢٠،۶٣٣،۵١٠ مترطول

اينچ۵۶ ٠٨١۵،۶١٨،١١٠٢١،٣١٨،٩٠٠ مترطول

اينچ۶٠ ٠٩١۶،٣٠٧،٣٣٠٢٢،٢٢٢،۶۶٠ مترطول

اينچ٧٢ ١٠١٧،٧١٢،٧۴٠٢۴،٢۴۴،۶۵٠ مترطول

اينچ٧٨ ١١١٨،۴۵٩،٩۵٠٢۵،٣٠٨،٣٧٠ مترطول

۴٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04201 [2] 04202

THK<=0.375"0.375"<THK=<0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب غالف لوله تا یک و نیم متر ٠۴٢٠
٠۴٢٠۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٣۶ ٠١١۴،۶۵۵،۴٠٠٢٠،٠٢٣،٣٠٠ مترطول

اينچ٣٨ ٠٢١۵،٠٢٣،٩٠٠٢٠،۵۵۶،٢٣٠ مترطول

اينچ۴٠ ٠٣١۵،۴١۴،۵۵٠٢١،١٢٨،٨٠٠ مترطول

اينچ۴٢ ٠۴١۵،٧٩١،۶٩٠٢١،۶٧٢،٧٠٠ مترطول

اينچ۴۶ ٠۵١۶،٨٣١،۶۵٠٢٣،٠٢٠،۶٠٠ مترطول

اينچ۴٨ ٠۶١٧،٢٢۵،٢٠٠٢٣،۵٨٢،۶۴٠ مترطول

اينچ۵٢ ٠٧١٧،٩٩٧،٢٠٠٢۴،۶٨٩،٣٧٠ مترطول

اينچ۵۶ ٠٨١٨،٧۵٢،٩٨٠٢۵،٨٠٩،۴٢٠ مترطول

اينچ۶٠ ٠٩١٩،٨٧٧،٩٨٠٢٧،٢٨۴،۵٣٠ مترطول

اينچ٧٢ ١٠٢٢،١٨٧،٢٢٠٣٠،۶٠٢،٠٣٠ مترطول

اينچ٧٨ ١١٢٣،۴١٣،۶٨٠٣٢،٣۴۵،٧٩٠ مترطول

۴١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04211 [2] 04212

THK<=0.375"0.375"<THK=<0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب غالف لوله تا یک و نیم متر در اسکله ٠۴٢١
٠۴٢١۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٣۶ ٠١١٧،٨۵۶،٩۶٠٢۴،٣۵٩،٧٧٠ مترطول

اينچ٣٨ ٠٢١٨،٣٠۵،٠٠٠٢۵،٠٠٨،٨۴٠ مترطول

اينچ۴٠ ٠٣١٨،٧٨١،۵٨٠٢۵،٧٠٨،٨٠٠ مترطول

اينچ۴٢ ٠۴١٩،٢۴١،٠٣٠٢۶،٣٧٢،٣٠٠ مترطول

اينچ۴۶ ٠۵٢٠،۵١٢،۵٨٠٢٨،٠١٨،۵۴٠ مترطول

اينچ۴٨ ٠۶٢٠،٩٩٢،۶١٠٢٨،٧٠۴،٧٨٠ مترطول

اينچ۵٢ ٠٧٢١،٩٣۵،۴٩٠٣٠،٠۵٧،۴۵٠ مترطول

اينچ۵۶ ٠٨٢٢،٨۵٩،٠۴٠٣١،۴٢٨،٢٣٠ مترطول

اينچ۶٠ ٠٩٢۴،٢٣٧،۵٠٠٣٣،٢٣۵،٧۵٠ مترطول

اينچ٧٢ ١٠٢٧،٠۴٨،٣٠٠٣٧،٢٧٩،٧٢٠ مترطول

اينچ٧٨ ١١٢٨،۵۴٢،٧٣٠٣٩،۴٠٧،١۶٠ مترطول

۴٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04221
رديف

(بھاي واحد (ريال

ريسه کردن لوله ٠۴٢٢
٠۴٢٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اینچ۴ ٠١۵٣،٣۶٠ متر

اینچ۶ ٠٢۵۵،۴٩٠ متر

اینچ٨ ٠٣۵٧،٣٣٠ متر

اینچ١٠ ٠۴۵٨،٧٨٠ متر

اینچ١٢ ٠۵۶٠،٣٢٠ متر

اینچ١۶ ٠۶۶۶،٠۶٠ متر

اینچ١٨ ٠٧۶٩،٣٧٠ متر

اینچ٢٠ ٠٨٧٣،٠٢٠ متر

اینچ٢٢ ٠٩٧٧،٠٧٠ متر

اینچ٢۴ ١٠٨١،۶١٠ متر

اینچ٢۶ ١١٨۵،۶۴٠ متر

اینچ٢٨ ١٢٩٠،٠٩٠ متر

اینچ٣٠ ١٣٩٣،٧۴٠ متر

اینچ٣٢ ١۴٩٧،٧٠٠ متر

اینچ٣۴ ١۵١٠٠،۵٣٠ متر

اینچ٣۶ ١۶١٠٧،۵۴٠ متر

اینچ٣٨ ١٧١١۴،۶۵٠ متر

اینچ۴٠ ١٨١٢٠،۶۴٠ متر

اینچ۴٢ ١٩١٢۶،١٢٠ متر

اینچ۴۶ ٢٠١٣٨،٧٣٠ متر

اینچ۴٨ ٢١١۴۴،۵١٠ متر

اینچ۵٢ ٢٢١۵٠،٨٠٠ متر

اینچ۵۶ ٢٣١۵٧،۶۵٠ متر

اینچ۶٠ ٢۴١۶۶،۴٨٠ متر

اینچ٧٢ ٢۵١٩٩،١۴٠ متر

اینچ٧٨ ٢۶٢١۶،٢١٠ متر

۴٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04231
رديف

(بھاي واحد (ريال

ريسه کردن لوله در اسکله ٠۴٢٣
٠۴٢٣۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اینچ۴ ٠١۴٩،۴٨٠ متر

اینچ۶ ٠٢۵١،۴۵٠ متر

اینچ٨ ٠٣۵٣،١۶٠ متر

اینچ١٠ ٠۴۵۴،۵١٠ متر

اینچ١٢ ٠۵۵۵،٩٣٠ متر

اینچ١۶ ٠۶۶١،٢۶٠ متر

اینچ١٨ ٠٧۶۴،٣٢٠ متر

اینچ٢٠ ٠٨۶٧،٧٠٠ متر

اینچ٢٢ ٠٩٧١،۴۶٠ متر

اینچ٢۴ ١٠٧۵،۶٧٠ متر

اینچ٢۶ ١١٧٩،۴١٠ متر

اینچ٢٨ ١٢٨٣،۵٣٠ متر

اینچ٣٠ ١٣٨۶،٩٢٠ متر

اینچ٣٢ ١۴٩٠،۵٩٠ متر

اینچ٣۴ ١۵٩٣،٢١٠ متر

اینچ٣۶ ١۶٩٩،٧٢٠ متر

اینچ٣٨ ١٧١٠۶،٣١٠ متر

اینچ۴٠ ١٨١١١،٨۶٠ متر

اینچ۴٢ ١٩١١۶،٩۴٠ متر

اینچ۴۶ ٢٠١٢٨،۶۴٠ متر

اینچ۴٨ ٢١١٣۴،٠٠٠ متر

اینچ۵٢ ٢٢١٣٩،٨٢٠ متر

اینچ۵۶ ٢٣١۴۶،١٨٠ متر

اینچ۶٠ ٢۴١۵۴،٣۶٠ متر

اینچ٧٢ ٢۵١٨۴،۶۵٠ متر

اینچ٧٨ ٢۶٢٠٠،۴٧٠ متر

۴۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04241 [2] 04242

THK<=0.375"0.375"<THK=<0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

خم کاری لوله ٠۴٢۴
٠۴٢۴۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ۴درجه برای 
٠١١،١٩١،٠٠٠١،۵٨٨،٠٠٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ۶درجه برای 
٠٢١،۴٢٢،۵٨٠١،٨٩۶،٧٨٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ٨درجه برای 
٠٣١،۴٣٩،١٣٠١،٩١٨،٨٣٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ١٠درجه برای 
٠۴٢،١٢١،۴١٠٢،٨٢٨،۵۴٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ١٢درجه برای 
٠۵٢،٢۶١،٢٨٠٣،٠١۵،٠٣٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ١۶درجه برای 
٠۶٢،٣٧٧،٨۴٠٣،١٧٠،۴۶٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ١٨درجه برای 
٠٧٢،۵۶۴،٣۴٠٣،۴١٩،١٣٠ سر لوله

۵خم کاری لوله با زاويه خم تا 

اینچ٢٠درجه برای 
٠٨٢،٧٠۴،٢١٠٣،۶٠۵،۶٣٠ سر لوله

۴۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04251 [2] 04252

Class<=300300<Class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

باز کردن فلنج ٠۴٢۵
٠۴٢۵۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٢ ٠١۴١٢،٧۴٠۴٣٣،٣٠٠ جفت

اینچ٣ ٠٢۴٩٠،٨٩٠۵١۵،٣۶٠ جفت

اینچ۴ ٠٣۵٨٨،٧٧٠۶١٨،١٣٠ جفت

اینچ۶ ٠۴۶٨٢،٧۴٠٧١۶،٨٠٠ جفت

اینچ٨ ٠۵٨٣٢،۶٢٠٨٧۴،١٨٠ جفت

اینچ١٠ ٠۶١،٠٠٧،١٧٠١،٠٧٧،۵٧٠ جفت

اینچ١٢ ٠٧١،١٧٨،١۴٠١،٢۶٠،۵٠٠ جفت

اینچ١۶ ٠٨١،۶٢۵،٢٧٠١،٧٣٨،٩٣٠ جفت

اینچ١٨ ٠٩١،٩١٧،۵۵٠٢،٠۵١،۶٩٠ جفت

اینچ٢٠ ١٠٢،٢٠۴،٩٧٠٢،٣۵٩،٢١٠ جفت

اینچ٢٢ ١١٢،۴٩١،۴٣٠٢،۶۶۵،٧٢٠ جفت

اینچ٢۴ ١٢٢،٧۶۴،٧٩٠٢،٩۵٨،٢٣٠ جفت

اینچ٢۶ ١٣٣،١٢۴،٠٣٠٣،٣۴٢،۶٢٠ جفت

اینچ٢٨ ١۴٣،٣۴٢،۶٢٠٣،۵٧۶،۵٠٠ جفت

اینچ٣٠ ١۵٣،۵۴٣،٠٨٠٣،٨٩٧،٢۵٠ جفت

اینچ٣٢ ١۶٣،٧۵۵،۵٨٠۴،١٣١،٠٠٠ جفت

اینچ٣۴ ١٧۴،٠۵۵،٩١٠۴،۴۶١،٣۵٠ جفت

اینچ٣۶ ١٨۴،٣٣٩،٧٢٠۴،٧٧٣،۵۴٠ جفت

اینچ٣٨ ١٩۴،٩۴٧،٠٨٠۵،۴۴١،۶۴٠ جفت

اینچ۴٠ ٢٠۵،٣۴٢،٧۴٠۵،٨٧۶،٨۵٠ جفت

اینچ۴٢ ٢١۵،٨٢٣،۴۴٠۶،۴٠۵،۶٣٠ جفت

اینچ۴۶ ٢٢۶،٨١٣،١٨٠٧،۴٩۴،٣۵٠ جفت

اینچ۴٨ ٢٣٧،٠٧٨،٣٠٠٧،٧٨۵،٩٩٠ جفت

اینچ۵٢ ٢۴٧،٧١۵،٢٢٠٨،۴٨۶،۵٩٠ جفت

اینچ۵۶ ٢۵٨،٢۵۵،١٩٠٩،٠٨٠،۵۶٠ جفت

اینچ۶٠ ٢۶٨،٩٩٨،٠٢٠٩،٨٩٧،۶٨٠ جفت

اینچ٧٢ ٢٧١٠،۵٢٧،۴٣٠١١،۵٨٠،٠٣٠ جفت

اینچ٧٨ ٢٨١١،٧٩٠،۵۵٠١٢،٩۶٩،۴۶٠ جفت

۴۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04261 [2] 04262

Class<=300300<Class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

باز کردن فلنج در اسکله ٠۴٢۶
٠۴٢۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٢ ٠١۵۴٨،٣٧٠۵٧۵،٧٢٠ جفت

اینچ٣ ٠٢۶۵٢،٢٩٠۶٨۴،٨٣٠ جفت

اینچ۴ ٠٣٧٨٢،۴۵٠٨٢١،۵٠٠ جفت

اینچ۶ ٠۴٩٠٧،۴١٠٩۵٢،٧١٠ جفت

اینچ٨ ٠۵١،١٠۶،٧٣٠١،١۶١،٩٨٠ جفت

اینچ١٠ ٠۶١،٣٣٨،٨٣٠١،۴٣٢،۴۵٠ جفت

اینچ١٢ ٠٧١،۵۶۶،١٨٠١،۶٧۵،٧١٠ جفت

اینچ١۶ ٠٨٢،١۶٠،٧٧٠٢،٣١١،٩٣٠ جفت

اینچ١٨ ٠٩٢،۵۴٩،۴۵٠٢،٧٢٧،٨١٠ جفت

اینچ٢٠ ١٠٢،٩٣١،۶۵٠٣،١٣۶،٧۶٠ جفت

اینچ٢٢ ١١٣،٣١٢،۵٧٠٣،۵۴۴،٣۵٠ جفت

اینچ٢۴ ١٢٣،۶٧۶،١٧٠٣،٩٣٣،۴٠٠ جفت

اینچ٢۶ ١٣۴،١۵٣،٨٩٠۴،۴۴۴،۵۵٠ جفت

اینچ٢٨ ١۴۴،۴۴۴،۵۵٠۴،٧۵۵،۵٧٠ جفت

اینچ٣٠ ١۵۴،٧١١،١۴٠۵،١٨٢،١٠٠ جفت

اینچ٣٢ ١۶۴،٩٩٣،٧٢٠۵،۴٩٢،٩۴٠ جفت

اینچ٣۴ ١٧۵،٣٩٣،١٠٠۵،٩٣٢،٢۶٠ جفت

اینچ٣۶ ١٨۵،٧٧٠،۵١٠۶،٣۴٧،۴٢٠ جفت

اینچ٣٨ ١٩۶،۵٧٨،١٨٠٧،٢٣۵،٨۶٠ جفت

اینچ۴٠ ٢٠٧،١٠۴،٣٢٠٧،٨١۴،۶٠٠ جفت

اینچ۴٢ ٢١٧،٧۴٣،۵٧٠٨،۵١٧،٧٨٠ جفت

اینچ۴۶ ٢٢٩،٠۵٩،٧۴٠٩،٩۶۵،۵۵٠ جفت

اینچ۴٨ ٢٣٩،۴۴٠،۶٣٠١٠،٣٨۴،۵۴٠ جفت

اینچ۵٢ ٢۴١٠،٢٩٠،١۵٠١١،٣١٩،٠٢٠ جفت

اینچ۵۶ ٢۵١١،٠١٠،٣۶٠١٢،١١١،٢۴٠ جفت

اینچ۶٠ ٢۶١٢،٠٠١،١۶٠١٣،٢٠١،١٢٠ جفت

اینچ٧٢ ٢٧١۴،٠۴١،١٠٠١۵،۴۴۵،٠٧٠ جفت

اینچ٧٨ ٢٨١۵،٧٢۵،٨۶٠١٧،٢٩٨،٣١٠ جفت

۴٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04271 [2] 04272

Class<=300300<Class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

بستن فلنج ٠۴٢٧
٠۴٢٧۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٢ ٠١۴۵۴،٠٢٠۴٧۶،۶٣٠ جفت

اینچ٣ ٠٢۵٣٩،٩٧٠۵۶۶،٨٩٠ جفت

اینچ۴ ٠٣۶۴٧،۶۵٠۶٧٩،٩۵٠ جفت

اینچ۶ ٠۴٧۵١،٠١٠٧٨٨،۴٨٠ جفت

اینچ٨ ٠۵٩١۵،٨٨٠٩۶١،۵٩٠ جفت

اینچ١٠ ٠۶١،١٠٧،٨٨٠١،١٨۵،٣٢٠ جفت

اینچ١٢ ٠٧١،٢٩۵،٩۵٠١،٣٨۶،۵۵٠ جفت

اینچ١۶ ٠٨١،٧٨٧،٧٩٠١،٩١٢،٨٣٠ جفت

اینچ١٨ ٠٩٢،١٠٩،٣١٠٢،٢۵۶،٨۵٠ جفت

اینچ٢٠ ١٠٢،۴٢۵،۴٧٠٢،۵٩۵،١۴٠ جفت

اینچ٢٢ ١١٢،٧۴٠،۵٧٠٢،٩٣٢،٣٠٠ جفت

اینچ٢۴ ١٢٣،٠۴١،٢٨٠٣،٢۵۴،٠۶٠ جفت

اینچ٢۶ ١٣٣،۴٣۶،۴٣٠٣،۶٧۶،٨٧٠ جفت

اینچ٢٨ ١۴٣،۶٧۶،٨٧٠٣،٩٣۴،١۵٠ جفت

اینچ٣٠ ١۵٣،٨٩٧،٣٩٠۴،٢٨۶،٩۶٠ جفت

اینچ٣٢ ١۶۴،١٣١،١۵٠۴،۵۴۴،٠٩٠ جفت

اینچ٣۴ ١٧۴،۴۶١،۵٠٠۴،٩٠٧،۴٩٠ جفت

اینچ٣۶ ١٨۴،٧٧٣،۶٩٠۵،٢۵٠،٩١٠ جفت

اینچ٣٨ ١٩۵،۴۴١،٧٩٠۵،٩٨۵،٨٠٠ جفت

اینچ۴٠ ٢٠۵،٨٧۶،٩٩٠۶،۴۶۴،۵۴٠ جفت

اینچ۴٢ ٢١۶،۴٠۵،٧٨٠٧،٠۴۶،٢١٠ جفت

اینچ۴۶ ٢٢٧،۴٩۴،۴٩٠٨،٢۴٣،٧٨٠ جفت

اینچ۴٨ ٢٣٧،٧٨۶،١٣٠٨،۵۶۴،۵٩٠ جفت

اینچ۵٢ ٢۴٨،۴٨۶،٧۴٠٩،٣٣۵،٢۶٠ جفت

اینچ۵۶ ٢۵٩،٠٨٠،٧١٠٩،٩٨٨،۶١٠ جفت

اینچ۶٠ ٢۶٩،٨٩٧،٨٢٠١٠،٨٨٧،۴۴٠ جفت

اینچ٧٢ ٢٧١١،۵٨٠،١٨٠١٢،٧٣٨،٠٣٠ جفت

اینچ٧٨ ٢٨١٢،٩۶٩،۶١٠١۴،٢۶۶،۴١٠ جفت

۴٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04281 [2] 04282

Class<=300300<Class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

بستن فلنج در اسکله ٠۴٢٨
٠۴٢٨۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ٢ ٠١۶٠٣،٢١٠۶٣٣،٢٩٠ جفت

اینچ٣ ٠٢٧١٧،۵١٠٧۵٣،٣١٠ جفت

اینچ۴ ٠٣٨۶٠،٧٠٠٩٠٣،۶۵٠ جفت

اینچ۶ ٠۴٩٩٨،١۵٠١،٠۴٧،٩٨٠ جفت

اینچ٨ ٠۵١،٢١٧،٣٩٠١،٢٧٨،١٩٠ جفت

اینچ١٠ ٠۶١،۴٧٢،٧١٠١،۵٧۵،۶٨٠ جفت

اینچ١٢ ٠٧١،٧٢٢،٨٠٠١،٨۴٣،٢٨٠ جفت

اینچ١۶ ٠٨٢،٣٧۶،٨۵٠٢،۵۴٣،١٢٠ جفت

اینچ١٨ ٠٩٢،٨٠۴،٣٩٠٣،٠٠٠،۵٩٠ جفت

اینچ٢٠ ١٠٣،٢٢۴،٨١٠٣،۴۵٠،۴۴٠ جفت

اینچ٢٢ ١١٣،۶۴٣،٨٣٠٣،٨٩٨،٧٨٠ جفت

اینچ٢۴ ١٢۴،٠۴٣،٧٨٠۴،٣٢۶،٧۴٠ جفت

اینچ٢۶ ١٣۴،۵۶٩،٢٧٠۴،٨٨٩،٠٠٠ جفت

اینچ٢٨ ١۴۴،٨٨٩،٠٠٠۵،٢٣١،١١٠ جفت

اینچ٣٠ ١۵۵،١٨٢،٢۴٠۵،٧٠٠،٣١٠ جفت

اینچ٣٢ ١۶۵،۴٩٣،٠٨٠۶،٠۴٢،٢٣٠ جفت

اینچ٣۴ ١٧۵،٩٣٢،۴١٠۶،۵٢۵،۴٩٠ جفت

اینچ٣۶ ١٨۶،٣۴٧،۵٧٠۶،٩٨٢،١۶٠ جفت

اینچ٣٨ ١٩٧،٢٣۶،٠٠٠٧،٩۵٩،۴۴٠ جفت

اینچ۴٠ ٢٠٧،٨١۴،٧۵٠٨،۵٩۶،٠۶٠ جفت

اینچ۴٢ ٢١٨،۵١٧،٩٣٠٩،٣۶٩،۵٧٠ جفت

اینچ۴۶ ٢٢٩،٩۶۵،٧٠٠١٠،٩۶٢،١١٠ جفت

اینچ۴٨ ٢٣١٠،٣٨۴،۶٩٠١١،۴٢٢،٩٩٠ جفت

اینچ۵٢ ٢۴١١،٣١٩،١۶٠١٢،۴۵٠،٩١٠ جفت

اینچ۵۶ ٢۵١٢،١١١،٣٨٠١٣،٣٢٢،٣٧٠ جفت

اینچ۶٠ ٢۶١٣،٢٠١،٢٧٠١۴،۵٢١،٢۴٠ جفت

اینچ٧٢ ٢٧١۵،۴۴۵،٢٢٠١۶،٩٨٩،۵٨٠ جفت

اینچ٧٨ ٢٨١٧،٢٩٨،۴۵٠١٩،٠٢٨،١۴٠ جفت

۴٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04291 [2] 04292

Class<=300300<Class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Expansion Jointنصب اتصال ارتجاعی (لرزه گیر يا  ٠۴٢٩
٠۴٢٩۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اینچ۴ ٠١١،١٧۴،۴٩٠١،٢٣٢،٣٩٠ جفت

اینچ۶ ٠٢١،٣۶۴،۵۴٠١،۴٣١،٧١٠ جفت

اینچ٨ ٠٣١،۶۶۴،٨۴٠١،٧۴۶،٧٨٠ جفت

اینچ١٠ ٠۴٢،٠١٣،٧٨٠٢،١۵٢،۵٨٠ جفت

اینچ١٢ ٠۵٢،٣۵۵،۶۶٠٢،۵١٨،٠۶٠ جفت

اینچ١۶ ٠۶٣،٢۴۶،٨۵٠٣،۴٧٠،٩٧٠ جفت

اینچ١٨ ٠٧٣،٨٢٧،٩۴٠۴،٠٩٢،۴١٠ جفت

اینچ٢٠ ٠٨۴،٣٩٩،۴٢٠۴،٧٠٣،۵٧٠ جفت

اینچ٢٢ ٠٩۴،٩۶٩،٠٢٠۵،٣١٢،٧٠٠ جفت

اینچ٢۴ ١٠۶،٣٩۶،١٠٠۶،٧٧٧،۵١٠ جفت

اینچ٢۶ ١١٧،١٧۶،۴٠٠٧،۶٠٧،٣٩٠ جفت

اینچ٢٨ ١٢٧،۶٧٩،٣۶٠٨،١۴٠،۵٣٠ جفت

اینچ٣٠ ١٣٨،١۴۶،۶٢٠٨،٨۴۴،٩۶٠ جفت

اینچ٣٢ ١۴٨،۶٣٧،۶٠٠٩،٣٧٧،٨٣٠ جفت

اینچ٣۴ ١۵٩،٣٠١،٧۵٠١٠،١٠١،٢٠٠ جفت

اینچ٣۶ ١۶٩،٩٣٣،٣۴٠١٠،٧٨٨،٧۵٠ جفت

اینچ٣٨ ١٧١١،٢٠٢،٨٨٠١٢،١٧٨،٠۵٠ جفت

اینچ۴٠ ١٨١٢،٠۵۵،٠٠٠١٣،١٠٨،١٨٠ جفت

اینچ۴٢ ١٩١٣،٠٧۴،٨٣٠١۴،٢٢٢،٨١٠ جفت

اینچ۴۶ ٢٠١۵،١٧٠،٣٢٠١۶،۵١٣،۴۵٠ جفت

اینچ۴٨ ٢١١۵،٧۵٩،٠٩٠١٧،١۵٣،٩٠٠ جفت

۵٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04301 [2] 04302

Class<=300300<Class<=600
رديف

(بھاي واحد (ريال

) در اسکلهExpansion Jointنصب اتصال ارتجاعی (لرزه گیر يا  ٠۴٣٠
٠۴٣٠۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اینچ۴ ٠١١،۵۵٩،١٠٠١،۶٣۶،٠٨٠ جفت

اینچ۶ ٠٢١،٨١١،١۵٠١،٩٠٠،۴۵٠ جفت

اینچ٨ ٠٣٢،٢٠٩،٧٨٠٢،٣١٨،٧۴٠ جفت

اینچ١٠ ٠۴٢،۶٧٣،٠٨٠٢،٨۵٧،۶۴٠ جفت

اینچ١٢ ٠۵٣،١٢٧،٠٠٠٣،٣۴٢،٩٣٠ جفت

اینچ١۶ ٠۶۴،٣١٠،۶٣٠۴،۶٠٨،۶٢٠ جفت

اینچ١٨ ٠٧۵،٠٨٢،۶١٠۵،۴٣۴،٢۴٠ جفت

اینچ٢٠ ٠٨۵،٨۴١،٨٠٠۶،٢۴۶،١٨٠ جفت

اینچ٢٢ ٠٩۶،۵٩٨،۴٩٠٧،٠۵۵،۴۴٠ جفت

اینچ٢۴ ١٠٨،٣٧٧،۴٢٠٨،٨٨۴،۵٣٠ جفت

اینچ٢۶ ١١٩،۴٠۵،٢٩٠٩،٩٧٨،٣۵٠ جفت

اینچ٢٨ ١٢١٠،٠۶۴،۴٣٠١٠،۶٧٧،۵٩٠ جفت

اینچ٣٠ ١٣١٠،۶٧۶،٠٧٠١١،۶٠۴،۵٨٠ جفت

اینچ٣٢ ١۴١١،٣١٩،٢۶٠١٢،٣٠٣،۴٧٠ جفت

اینچ٣۴ ١۵١٢،١٩٢،٧١٠١٣،٢۵۵،۶۶٠ جفت

اینچ٣۶ ١۶١٣،٠٢٢،٨۵٠١۴،١۶٠،٢١٠ جفت

اینچ٣٨ ١٧١۴،٧٠١،٢۴٠١۵،٩٩٧،٨٢٠ جفت

اینچ۴٠ ١٨١۵،٨٢۴،۵٨٠١٧،٢٢۴،٩٠٠ جفت

اینچ۴٢ ١٩١٧،١٧٠،٩۵٠١٨،۶٩٧،٢٩٠ جفت

اینچ۴۶ ٢٠١٩،٩٣٧،٨٩٠٢١،٧٢٣،٧٢٠ جفت

اینچ۴٨ ٢١٢٠،٧۶٧،۶٧٠٢٢،۶٢٧،٨٧٠ جفت

۵١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04311
رديف

(بھاي واحد (ريال

o-letآماده سازی و نصب  ٠۴٣١
٠۴٣١۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ١زير  ٠١٨١٢،٨٨٠ عدد

اينچ١ ٠٢١،٠۶۵،٠٧٠ عدد

اينچ٢ ٠٣١،۶۵٨،٢٩٠ عدد

اينچ٣ ٠۴٢،٣١١،۶١٠ عدد

اينچ۴ ٠۵٣،٠٢۵،٩۵٠ عدد

اينچ۵ ٠۶۴،٠٧١،١۴٠ عدد

اينچ۶ ٠٧۴،٨۵٣،٢۴٠ عدد

اينچ٨ ٠٨۶،٣٢٧،٣١٠ عدد

اينچ١٠ ٠٩٨،٩۶٠،۴٢٠ عدد

اينچ١٢ ١٠١١،٩٩۵،٩۴٠ عدد

اينچ١۴ ١١١۶،١٩٧،٨٣٠ عدد

اينچ١۶ ١٢١۵،٧١١،٠٣٠ عدد

اينچ١٨ ١٣٢۵،۵٨٣،٧١٠ عدد

اينچ٢٠ ١۴٣٠،۶٠٧،١٣٠ عدد

اينچ٢۴ ١۵۴٢،٧٢۶،٩٨٠ عدد

اينچ٢۶ ١۶۴٧،٣٧٣،۴١٠ عدد

اينچ٣٠ ١٧۶۴،٩۴٣،۶٢٠ عدد

اينچ٣۶ ١٨٧۴،٩١٠،٧۴٠ عدد

۵٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04321
رديف

(بھاي واحد (ريال

در اسکله o-letآماده سازی و نصب  ٠۴٣٢
٠۴٣٢۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ١زير  ٠١١،٠٣٢،٩۴٠ عدد

اينچ١ ٠٢١،٣۵١،٨٩٠ عدد

اينچ٢ ٠٣٢،١٠٨،١۶٠ عدد

اينچ٣ ٠۴٢،٩٣۶،٢۴٠ عدد

اينچ۴ ٠۵٣،٨٣۵،٧۶٠ عدد

اينچ۵ ٠۶۵،١٣۵،۵۴٠ عدد

اينچ۶ ٠٧۶،١١٩،۵٣٠ عدد

اينچ٨ ٠٨٧،٩۶٩،٧٩٠ عدد

اينچ١٠ ٠٩١١،٢٣۵،٣٠٠ عدد

اينچ١٢ ١٠١۴،٩٨٠،١٠٠ عدد

اينچ١۴ ١١٢٠،١٣۵،٧٣٠ عدد

اينچ١۶ ١٢١٩،۵٩۶،۵۵٠ عدد

اينچ١٨ ١٣٣١،۶٧٢،٩۶٠ عدد

اينچ٢٠ ١۴٣٧،٨٣۶،۴٧٠ عدد

اينچ٢۴ ١۵۵٢،۶٨۵،٨٧٠ عدد

اينچ٢۶ ١۶۵٨،٣٩۶،۵٢٠ عدد

اينچ٣٠ ١٧٧٩،٨٧۴،٠١٠ عدد

اينچ٣۶ ١٨٩٢،١٠٣،٩١٠ عدد

۵٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04331
رديف

(بھاي واحد (ريال

رفع نشتی لوله و اتصاالت فايبر گالس ٠۴٣٣
٠۴٣٣۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ١ ٠١٢٢٠،٠٨٠ سر لوله

اينچ١/٢ ١ ٠٢٣٢٣،٩١٠ سر لوله

اينچ٢ ٠٣۴٢٨،٣٠٠ سر لوله

اينچ٣ ٠۴۶٢۵،٢١٠ سر لوله

اينچ۴ ٠۵٨٢١،۵۶٠ سر لوله

اينچ۵ ٠۶١،٠٢٩،٧٨٠ سر لوله

اينچ۶ ٠٧١،١۶۶،٨۴٠ سر لوله

اينچ٨ ٠٨١،۶١٩،۴١٠ سر لوله

اينچ١٠ ٠٩٢،٠٢٣،۴۴٠ سر لوله

اينچ١٢ ١٠٢،۴۵١،١٨٠ سر لوله

اينچ١۴ ١١٢،٨٧٨،٩٣٠ سر لوله

اينچ١۶ ١٢٣،٣٠۶،۶٧٠ سر لوله

اينچ١۶ ١٣٣،٣٨٨،٠۴٠ سر لوله

اينچ٢٠ ١۴۶،٣٩٠،٢٣٠ سر لوله

اينچ٢۴ ١۵٧،۵٨٢،٨٣٠ سر لوله

۵۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04341
رديف

(بھاي واحد (ريال

رفع نشتی لوله و اتصاالت فايبر گالس در اسکله ٠۴٣۴
٠۴٣۴۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ١ ٠١٢٩٣،٣٨٠ سر لوله

اينچ١/٢ ١ ٠٢۴٣١،٧٣٠ سر لوله

اينچ٢ ٠٣۵٧٠،٨٣٠ سر لوله

اينچ٣ ٠۴٨٣٣،٠٧٠ سر لوله

اينچ۴ ٠۵١،٠٩۴،۵٧٠ سر لوله

اينچ۵ ٠۶١،٣٧٢،٠١٠ سر لوله

اينچ۶ ٠٧١،۵۵٣،٨١٠ سر لوله

اينچ٨ ٠٨٢،١۵٧،٢۶٠ سر لوله

اينچ١٠ ٠٩٢،۶٩۵،۴۶٠ سر لوله

اينچ١٢ ١٠٣،٢۶۵،۵۴٠ سر لوله

اينچ١۴ ١١٣،٨٣۵،۶٢٠ سر لوله

اينچ١۶ ١٢۴،۴٠۵،٧١٠ سر لوله

اينچ١۶ ١٣۴،۵١۵،٠۶٠ سر لوله

اينچ٢٠ ١۴٨،٢٠۵،۶٣٠ سر لوله

اينچ٢۴ ١۵٩،٧٣١،٩١٠ سر لوله

۵۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04351
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعويض يا رفع نشتی لوله ھاي گالوانیزه ٠۴٣۵
٠۴٣۵۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ١/٢ ٠١٣٨٨،٨٣٠ سر لوله

اينچ۴/٣ ٠٢۴۶۶،٢٣٠ سر لوله

اينچ١ ٠٣۵٩۵،٩۶٠ سر لوله

اينچ۴/١ ١ ٠۴۶۶٠،٨٣٠ سر لوله

اينچ١/٢ ١ ٠۵٧۶۶،۵٣٠ سر لوله

اينچ٢ ٠۶٨٧٢،٢٢٠ سر لوله

اينچ٣ ٠٧١،١۶٢،٩٧٠ سر لوله

اينچ۴ ٠٨١،۴۵٣،٧١٠ سر لوله

اينچ۶ ٠٩٢،٠١٨،۴٠٠ سر لوله

۵۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 04361
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعويض يا رفع نشتی لوله ھاي گالوانیزه در اسکله  ٠۴٣۶
٠۴٣۶۶۴

گروه کد

فصل چھارم-خطوط لوله روزمینی

اينچ١/٢ ٠١۵١٠،٣١٠ سر لوله

اينچ۴/٣ ٠٢۶١١،٧٣٠ سر لوله

اينچ١ ٠٣٧٨١،۶٢٠ سر لوله

اينچ۴/١ ١ ٠۴٨۶۶،۵٧٠ سر لوله

اينچ١/٢ ١ ٠۵١،٠٠۴،٩١٠ سر لوله

اينچ٢ ٠۶١،١۴٣،٢۵٠ سر لوله

اينچ٣ ٠٧١،۵٢۴،٣٣٠ سر لوله

اينچ۴ ٠٨١،٩٠۵،۴٢٠ سر لوله

اينچ۶ ٠٩٢،۶۴۵،٧۵٠ سر لوله

۵٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

فصل پنجم- خطوط لوله زیرزمینی

١.در صورتی که قطر یا ضخامت لوله مورد نیاز بین دو قطر یا ضخامت متوالی درج شده در این فھرست بھا باشد بھای واحد آن با توجه به بھای قطر یا ضخامت

ھای قبل و بعد آن به روش میان یابی خطی محاسبه می شود.

٢.ھزینه انجام عملیات خاکی و بتن در قیمت ھای این فصل منظور نشده و این ھزینه ھا براساس فھارس بھای واحد پایه رشته کارھای ساختمان صنعتی نفت

و گاز و پتروشیمی محاسبه می شود.

٣.ھزینه اصالح لوله ھای معیوب در مواردی که پیمانکار لوله را طبق صورتجلسه سالم تحویل گرفته است. به عھده پیمانکار است  و در مواردی که طبق

صورتجلسه تحویل لوله ھا معیوب تحویل پیمانکار شده باشد ھزینه اصالح به طور جداگانه از ردیف مربوط پرداخت می شود.

۴. منظور از لبه سازی لوله ھا انجام عملیات لبه سازی دوسر لوله حاصل از برشکاری می باشد.

۵. قیمت ردیف ھای این فصل برای برش و پخ لوله و ھمچنین فیتاپ و جوشکاری بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد ھرگاه برای ساخت اتصاالتی نیاز به

برشکاری یا جوشکاری مایل سرلوله باشد به ترتیب ذیل اضافه بھا اعمال می گردد.

- از ١۵ درجه تا ٣٠ درجه     ١٠ درصد

-  از ٣١ درجه تا ۴۵ درجه    ٣٠ در صد

-  از ۴۶ درجه تا ۶٠ درجه    ۴٠ درصد

۶. عملیات الزم برای بازرسی، آماده سازی، جفت کردن جوشکاری خط لوله، تعمیر جوش ھای معیوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم طبق

مشخصات فنی مربوط در نرخ ھای این فصل لحاظ شده است.

٧. ھزینه آزمایش صالحیت جوشکاران و تھیه دستورالعمل جوشکاری و آزمایش ھای مخرب مربوط به تعیین روش جوشکاری در قیمت ھای این ردیف منظور

شده است.

بکار رفته می باشد.(O-LET) تعداد (… , WELDOLET , THERADOLET)ھا از نوع (O-LET)٨. واحد اندازه گیری 

٩. عملیات منظور شده در ردیف ساخت و نصب غالف شامل برش طولی و محیطی لوله ساخت و نصب گوشواره روی غالف فیتاپ جوشکاری بر روی لوله سنگ

زنی و پرداخت می باشد ھزینه منظور شده در این ردیف برای طول غالف تا ٣ متر می باشد

١٠. واحد اندازه گیری ساخت غالف لوله ھا " متر طول" اجرا شده و مالک قطر لوله اصلی (داخلی غالف )است.

١١. در ردیف ھای ساخت و نصب غالف ھزینه مربوط به ساخت غالف ٣٠% ردیف و ھزینه نصب غالف برابر٧٠% ردیف مورد نظر می باشد.

با ضریب ٢ محاسبه می گردد.full sleeveمی باشد و انجام عملیات مربوط به غالف ھای ١٢half sleeve.ردیف ساخت و نصب غالف مربوط به 

١٣.در ردیف ھای این فصل ھزینه تامین مصالح مصرفی از جمله الکترود و صفحات برش و صفحه سنگ لحاظ شده است. 

١۴.در بخش لوله ھاي پلي اتیلن، نصب انواع اتصاالت متناسب با قطر لوله ھا از رديف ھاي متناظر (۶۴٠۵٠٩) قابل پرداخت است.

۵٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05011 [2] 05012 [3] 05013 [4] 05014

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

(بھاي واحد (ريال

سنگ زنی فیتاپ و جوشکاري لوله و اتصاالت فوالدی لوله ھاي
زيرزمینی

٠۵٠١
٠۵٠١۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

٠اینچ٢کمتر از  ٠١١،٣٧۴،٢١٠١،۵۵۶،٢۶٠٠ سرجوش

٠اینچ٢ ٠٢٢،٠٧٨،۵٧٠٢،٣٢٨،٩٣٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٣٢،٣۴۶،۴١٠٢،۶٢٩،١٢٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠۴٢،۶٠١،١٩٠٢،٩٣٢،١۶٠۴،٢٧٨،٩١٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۵٣،٠٢٢،۶٩٠٣،۵١٢،٣٠٠۵،۵۵٩،٣۵٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۶٣،٩۶٠،٨٢٠۴،۵۵٧،١٠٠۶،٩٢۶،٨٧٠ سرجوش

١١،٠٧٧،۶٩٠اینچ٨ ٠٧۴،٨٨٣،۴٩٠۵،۶٣٧،٩٣٠٩،١٩٧،٢۴٠ سرجوش

١٢،٩٨٠،۶٠٠اینچ١٠ ٠٨۶،٠٧٩،٧٣٠٧،٠٨٢،١۵٠١٠،١٧٢،٧٠٠ سرجوش

١٧،٣٨۶،١٣٠اینچ١٢ ٠٩٧،١۵٨،٠٣٠٨،٣۴١،۵٧٠١٣،۴٣۴،۶۶٠ سرجوش

١٩،۴٢٨،۵٩٠اینچ١۶ ١٠٩،۴۴۶،٩۶٠١١،٠٠٢،١١٠١۵،٠٠۴،۶٩٠ سرجوش

٢٢،۶۶٠،٩٩٠اینچ١٨ ١١١٠،۵٣۵،٧١٠١٢،٢٩٣،۴٩٠١۶،۵٧٣،۵٨٠ سرجوش

٢۴،٢٨۶،٣۶٠اینچ٢٠ ١٢١١،۵٩۶،۶٢٠١٣،۵٧٨،١٣٠١٨،١٠١،٧۴٠ سرجوش

٢۶،۶١٩،٣۵٠اینچ٢٢ ١٣١٢،۶۶۶،٣٩٠١۴،٨٢٩،٠۴٠١٩،۵۵۴،۵۴٠ سرجوش

٢٨،٠٠٣،۵۶٠اینچ٢۴ ١۴١٢،٩١۴،٠٧٠١۶،٠٢١،٢٠٠٢١،١٢٣،۵٧٠ سرجوش

٢٩،٩٨۵،۶٩٠اینچ٢۶ ١۵١٣،٨٢۵،۶٢٠١٧،٣٠٩،٧۵٠٢٢،۶٢١،۴٩٠ سرجوش

٣٢،٠۵٩،۴٢٠اینچ٢٨ ١۶١۴،٨٠۴،۵۶٠١٨،۵٣۶،٢٢٠٢۴،١٩٢،۵۶٠ سرجوش

٣۴،١۴١،٣۵٠اینچ٣٠ ١٧١۵،٨٠٧،٧٣٠١٩،٨١۶،٣٠٠٢۵،٧٧١،۶٢٠ سرجوش

٣۶،١٣٠،۶٢٠اینچ٣٢ ١٨١۶،٨٠۵،٩٩٠٢١،١٠٩،٢۵٠٢٧،٢٨٠،٢٨٠ سرجوش

٣٨،١٠٧،٧٧٠اینچ٣۴ ١٩١٧،٧٧٧،٠٩٠٢٢،٣۴٧،٨۴٠٢٨،٧٨٣،۴۶٠ سرجوش

۴٠،٣١٨،١٠٠اینچ٣۶ ٢٠١٨،٧۶۴،٨١٠٢٣،۵٨٣،٧١٠٣٠،۴۵٧،٣٧٠ سرجوش

۴٢،٣٨٩،٢٠٠اینچ٣٨ ٢١١٩،۶٨٣،٣١٠٢۴،٧٩١،۶٨٠٣٢،٠٢٣،٨٣٠ سرجوش

۴۴،٣٣٩،٩٩٠اینچ۴٠ ٢٢٢٠،٧١١،٣٠٠٢۶،١٠٧،۵۵٠٣٣،۴٩۶،٢١٠ سرجوش

۴٨،۴٣۶،٢٣٠اینچ۴٢ ٢٣٢١،٧۴٠،۶۵٠٢٧،۴٢٠،۶٨٠٣۶،۵٧٧،۶٧٠ سرجوش

۵٠،۴۵٩،٠٢٠اینچ۴۶ ٢۴٢٣،٧۶١،٠۶٠٢٩،٩٣٩،۵٣٠٣٨،١٢٢،۵٩٠ سرجوش

۵۴،۶٣٠،١۵٠اینچ۴٨ ٢۵٢۴،٧٢۵،٣۴٠٣١،٢٠١،۵٩٠۴١،٢۶٧،٩٣٠ سرجوش

۵٩،٩۵٣،٧٣٠اینچ۵٢ ٢۶٢۶،٧٠٣،٢٧٠٣٣،۶٧۴،۵٧٠۴۵،٢۶٧،١٠٠ سرجوش

۶۴،٢۴۵،۴٠٠اینچ۵۶ ٢٧٢٨،۶٩٣،۵٣٠٣۶،٢۵٠،٢۶٠۴٨،۵١٩،۶٢٠ سرجوش

٧٧،۶١٧،٧۴٠اینچ۶٠ ٢٨٣٠،٧٧١،٩٩٠٣٨،٨۵٢،۶٨٠۵٨،۵١٠،٣٩٠ سرجوش

٨٣،٨٩۴،٨٨٠اینچ٧٢ ٢٩٣٧،٢۶۶،٨۶٠۴۶،٨٠٠،۶٩٠۶٣،٢۴۴،٧٨٠ سرجوش

٠اینچ٧٨ ٣٠۴٠،۵٩٠،٢٢٠۵٠،۵٧٣،۶٣٠٠ سرجوش

۵٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05021 [2] 05022 [3] 05023 [4] 05024

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

(بھاي واحد (ريال

درجه کربن٩٠ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتی با انشعاب
استیل در خطوط لوله زيرزمینی

٠۵٠٢
٠۵٠٢۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،٢۵١،٨٧٠٢،۵٣۵،٨۵٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٢،۵۵١،۵٣٠٢،٨٧٣،٧٣٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٢،٨١۶،٨٧٠٣،١٨٢،۴۵٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴٣،٢٨٢،٧٨٠٣،٨٠۵،۴٣٠۴،۶٧٢،٢٨٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۴،٢٧٣،۵٣٠۴،٩٧٢،۴٨٠۶،٠٧۶،٠٧٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶۵،٢٨٨،١٧٠۶،١۶٨،۴۴٠٧،۵٨٢،۴٩٠ سرجوش

١١،۴۶۶،٩۴٠اینچ١٠ ٠٧۶،۵٩٢،٧٢٠٧،٧٣۴،٣۶٠١٠،٠٠۵،١٠٠ سرجوش

١٣،٣۴٨،٧٢٠اینچ١٢ ٠٨٧،٧۶٩،٢۴٠٩،١٠٣،١٨٠١١،٢٢۴،٩١٠ سرجوش

١۶،٩٧٢،٨٢٠اینچ١۶ ٠٩١٠،٢٨٣،٣٩٠١٢،٠٠٨،٩٠٠١۴،٧٣٢،۶٣٠ سرجوش

١٩،٨١٣،۴۶٠اینچ١٨ ١٠١١،۴۵٣،٧۵٠١٣،٣٩٢،٣۴٠١۶،۴١٧،٩۴٠ سرجوش

٢٢،٩٩٩،٨١٠اینچ٢٠ ١١١٢،۶۶۶،١۵٠١۴،٧٩٨،٣٧٠١٨،١٢٣،٣٠٠ سرجوش

٢۵،٢٢٢،٢١٠اینچ٢٢ ١٢١٣،٧۴٧،۶٠٠١۶،٠۶١،۵٨٠١٩،۶۵٧،۵١٠ سرجوش

٢٧،۴٩۵،٧۵٠اینچ٢۴ ١٣١۴،۴٣١،٠٩٠١۶،٨٧٩،٩٣٠٢٠،٨٣٢،۴٠٠ سرجوش

٢٩،٨٨٠،٧٩٠اینچ٢۶ ١۴١۵،۵۵٣،٢٧٠١٨،٣١٨،١٣٠٢٢،۵٢۶،٩٧٠ سرجوش

٣٢،٨٧٠،۶٧٠اینچ٢٨ ١۵١۶،۶٠۶،٢۶٠١٩،۶٢٩،٨٢٠٢۴،١۵١،۵٢٠ سرجوش

٣۶،١۵٧،٩١٠اینچ٣٠ ١۶١٧،٧٠١،٩٩٠٢٠،٩٢٨،۵۵٠٢۵،٧۶۶،۶۴٠ سرجوش

٣٩،٧۴١،٧٣٠اینچ٣٢ ١٧١٨،٨٢٢،٣٧٠٢٢،٢٣۶،٠۶٠٢٧،٣٧٣،۵۴٠ سرجوش

۴٣،۵٨۶،٧١٠اینچ٣۴ ١٨١٩،٩٣٢،۴٠٠٢٣،۵٧٣،١٣٠٢٩،٠۶٩،٨۵٠ سرجوش

۴٧،٧٩۴،٢٢٠اینچ٣۶ ١٩٢١،٠٨۵،٠٧٠٢۴،٩١٠،٢٩٠٣٠،۶۶۶،٨٢٠ سرجوش

۵٢،۵٨٧،٧۶٠اینچ٣٨ ٢٠٢٢،١٠۶،٩۵٠٢۶،١٢٧،١۵٠٣٢،٣٢٨،١٣٠ سرجوش

۵٧،٨١۵،١١٠اینچ۴٠ ٢١٢٣،٢٧٣،۶۴٠٢٧،۵۶۵،۶٣٠٣۴،٠٣۵،٠۵٠ سرجوش

۶٣،۵۴١،٢۵٠اینچ۴٢ ٢٢٢۴،٣٩۶،٠٣٠٢٨،٩٠٧،٩۴٠٣۵،۶٧٣،۴٩٠ سرجوش

٧١،٣٨٠،۴٧٠اینچ۴۶ ٢٣٢۶،۶٠٧،٧٩٠٣١،۴۶٧،۶٣٠٣٨،٨٩٣،۶۵٠ سرجوش

٧٨،۵۴١،١٧٠اینچ۴٨ ٢۴٢٧،٧۴٢،۶٣٠٣٢،٨٠٧،٩٠٠۴٠،۵٢٩،٢٧٠ سرجوش

٨٨،٠۵٩،٨٩٠اینچ۵٢ ٢۵٢٩،٩۶٧،٠٢٠٣۵،۴٣٧،١٠٠۴٣،٨٠۴،٠۶٠ سرجوش

٩٩،٣٧٣،۵٣٠اینچ۵۶ ٢۶٣٢،١٣٠،٩٢٠٣٨،١۵٨،١٩٠۴٨،٠٧٣،۴۵٠ سرجوش

١١١،١٢٠،٨۵٠اینچ۶٠ ٢٧٣۴،۶٨٧،٣۶٠۴١،١۶۶،۵۴٠۵١،٧٧٩،٨٩٠ سرجوش

١٣٠،۴٩١،٠٣٠اینچ٧٢ ٢٨۴١،٨۵١،٣٧٠۴٩،٧١۵،١۶٠۶٢،۵٢١،٨٠٠ سرجوش

١۴۶،۴٧٨،٨۶٠اینچ٧٨ ٢٩۴۵،٧۵٨،١٣٠۵۴،١١١،۵٢٠۶٨،٠۵۴،١٧٠ سرجوش

۶٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05031 [2] 05032 [3] 05033 [4] 05034

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

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب نازل بدون صفحه تقويتی با انشعاب مورب کربن استیل
در خطوط لوله زيرزمینی

٠۵٠٣
٠۵٠٣۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،٧٠۶،٢٨٠٣،٠۶٨،٣٨٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٣،٠۶۶،٧٠٠٣،۴٧٧،٢١٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٣،٣٨۵،٧٢٠٣،٨۵٠،٧۶٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴٣،٩۴۶،١١٠۴،۶٠۴،۵٧٠۵،۶۵٣،۴٧٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۵،١٣٧،١٩٠۶،٠١۶،۶٩٠٧،٣۵٢،٠۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶۶،٣۵٧،٢٢٠٧،۴۶٣،٨١٠٩،١٧۴،٨٢٠ سرجوش

١٣،٨٧۵،٠٠٠اینچ١٠ ٠٧٧،٩٢۶،۶۶٠٩،٣۵٨،۵٧٠١٢،١٠۶،١٨٠ سرجوش

١۶،١۵١،٩۵٠اینچ١٢ ٠٨٩،٣۴٣،٢٣٠١١،٠١۴،٨۶٠١٣،۵٨٢،١۵٠ سرجوش

٢٠،۵٣٧،١١٠اینچ١۶ ٠٩١٢،٣۶٧،۵٩٠١۴،۵٣٠،٧٨٠١٧،٨٢۶،۴٩٠ سرجوش

٢٣،٩٧۴،٢٩٠اینچ١٨ ١٠١٣،٧٧۶،٩٨٠١۶،٢٠۴،٧٢٠١٩،٨۶۵،٧١٠ سرجوش

٢٧،٨٢٩،٧۶٠اینچ٢٠ ١١١۵،٢٣۵،٨٠٠١٧،٩٠۶،٠٣٠٢١،٩٢٩،١٩٠ سرجوش

٣٠،۵١٨،٨٧٠اینچ٢٢ ١٢١۶،۵٣۵،٣٧٠١٩،۴٣۴،۵٣٠٢٣،٧٨۵،۵٩٠ سرجوش

٣٣،٢۶٩،٨۶٠اینچ٢۴ ١٣١٧،٣۶٠،۴٠٠٢٠،۴٢۴،٧٢٠٢۵،٢٠٧،٢١٠ سرجوش

٣۶،١۵۵،٧۶٠اینچ٢۶ ١۴١٨،٧١٢،٢٠٠٢٢،١۶۴،٩٣٠٢٧،٢۵٧،۶۴٠ سرجوش

٣٩،٧٧٣،۵٢٠اینچ٢٨ ١۵١٩،٩٧٨،٨٢٠٢٣،٧۵٢،٠٨٠٢٩،٢٢٣،٣۵٠ سرجوش

۴٣،٧۵١،٠٨٠اینچ٣٠ ١۶٢١،٢٩٧،٨٠٠٢۵،٣٢٣،۵۴٠٣١،١٧٧،۶۴٠ سرجوش

۴١،٣٢٩،۴۵٠اینچ٣٢ ١٧٢٢،۶۴۶،١٧٠٢۶،٩٠۵،۶٢٠٣٣،١٢٢،٠٠٠ سرجوش

۵٢،٧٣٩،٩٠٠اینچ٣۴ ١٨٢٣،٩٨٣،۵٢٠٢٨،۵٢٣،۵٠٠٣۵،١٧۴،۵٣٠ سرجوش

۵٧،٨٣١،٠١٠اینچ٣۶ ١٩٢۵،٣٧١،۵۵٠٣٠،١۴١،۴۵٠٣٧،١٠۶،٨۵٠ سرجوش

۶٣،۶٣١،٢٠٠اینچ٣٨ ٢٠٢۶،۶٠٠،٩۶٠٣١،۶١٣،٨۶٠٣٩،١١٧،٠۴٠ سرجوش

۶٩،٩۵۶،٢٩٠اینچ۴٠ ٢١٢٨،٠٠۴،٩۶٠٣٣،٣۵۴،۴١٠۴١،١٨٢،۴١٠ سرجوش

٧۶،٨٨۴،٩١٠اینچ۴٢ ٢٢٢٩،٣۵۵،۵٧٠٣۴،٩٧٨،۶٠٠۴٣،١۶۴،٩١٠ سرجوش

٨۶،٣٧٠،٣٨٠اینچ۴۶ ٢٣٣٢،٠١٧،٠٩٠٣٨،٠٧۵،٨٣٠۴٧،٠۶١،٣٠٠ سرجوش

٩۵،٠٣۴،٨١٠اینچ۴٨ ٢۴٣٣،٣٨۴،٩٢٠٣٩،۶٩٧،۵۶٠۴٩،٠۴٠،۴٣٠ سرجوش

١٠۶،۵۵٢،۴٧٠اینچ۵٢ ٢۵٣۶،٠۶٢،۶۶٠۴٢،٨٧٨،٨٩٠۵٣،٠٠٢،٩٢٠ سرجوش

١٢٠،٢۴١،٩٨٠اینچ۵۶ ٢۶٣٨،۶۶۶،٨١٠۴۶،١٧١،۴١٠۵٨،١۶٨،٨۵٠ سرجوش

١٣۴،۴۵۶،٢٢٠اینچ۶٠ ٢٧۴١،٧۴۵،٢٩٠۴٩،٨١١،۵٠٠۶٢،۶۵٣،۶۶٠ سرجوش

١۵٧،٨٩۴،١۴٠اینچ٧٢ ٢٨۵٠،٣۵٧،٢٣٠۶٠،١۵۵،٣٣٠٧۵،۶۵١،٣٨٠ سرجوش

١٧٧،٢٣٩،۴٣٠اینچ٧٨ ٢٩۵۵،٠۶١،٧٨٠۶۵،۴٧۴،٩٣٠٨٢،٣۴۵،۵۵٠ سرجوش

۶١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05041 [2] 05042 [3] 05043 [4] 05044

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

(بھاي واحد (ريال

درجه کربن استیل٩٠ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتی با انشعاب
در خطوط لوله زيرزمینی

٠۵٠۴
٠۵٠۴۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

٠اینچ٢ ٠١٢،٩٢۴،٢۴٠٣،۴۴٧،٧۴٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢٣،٣٩٢،٠٠٠۴،٠١٣،۵٧٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣٣،٨٢۵،۴٢٠۴،۵۵٠،٢٧٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۴،۶٢٧،۵٢٠۵،۶٢٩،١٩٠٧،١۶٣،٢١٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵۶،٢٩٠،۶٣٠٧،٧٠٨،١٢٠٩،٨١٢،۴۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶٧،٩٧٧،۶۴٠٩،٨١۵،٩۶٠١٢،۵۶۴،٣۵٠ سرجوش

٢٠،٠٩١،٧٨٠اینچ١٠ ٠٧٩،٩۵۴،۵۶٠١٢،٢٩٣،٧۶٠١۶،٢٣٢،۴١٠ سرجوش

٢٣،۶٩٨،۵١٠اینچ١٢ ٠٨١١،٨٠٣،۴٣٠١۴،۵٧۴،۴٨٠١٨،۶٩٧،۶٨٠ سرجوش

٣٠،٧٧٢،۵۴٠اینچ١۶ ٠٩١۵،۶۶٢،٣٢٠١٩،٣٠٣،٩۶٠٢۴،۶٩۶،٣٣٠ سرجوش

٣۵،٣٣٨،١۵٠اینچ١٨ ١٠١٧،۵٠۵،٠۶٠٢١،۵٩٩،٢٧٠٢٧،۶٢٧،٠٩٠ سرجوش

۴٠،٢۴٩،۴۶٠اینچ٢٠ ١١١٩،٣٨٩،٨٢٠٢٣،٩١٧،١٩٠٣٠،۵٧٧،٩١٠ سرجوش

۴۴،١٩۶،٨٣٠اینچ٢٢ ١٢٢١،١۴٣،۶۴٠٢۶،٠٩٢،٢٨٠٣٣،٣۵٧،۵٩٠ سرجوش

۴٨،١٩۵،٣۴٠اینچ٢۴ ١٣٢٢،۴٩٩،۴٩٠٢٧،٨٢٢،۵١٠٣۵،٧٧٧،٩۴٠ سرجوش

۵٢،٣٠۵،٣۵٠اینچ٢۶ ١۴٢۴،٢٩۴،٠۵٠٣٠،١٧٢،۵٩٠٣٨،٧١٧،٩٧٠ سرجوش

۵٧،٠٢٠،١٩٠اینچ٢٨ ١۵٢۶،٠١٩،۴٠٠٣٢،٣٩۶،١۶٠۴١،۵٨٧،٩٩٠ سرجوش

۶٢،٠٣٢،۴٠٠اینچ٣٠ ١۶٢٧،٧٨٧،۵١٠٣۴،۶٠۶،٧٧٠۴۴،۴۴٨،۵۶٠ سرجوش

۶٧،٣۴١،١٨٠اینچ٣٢ ١٧٢٩،۵٨٠،٢۵٠٣۶،٨٢۶،١۶٠۴٧،٣٠٠،٩٢٠ سرجوش

٧٢،٩١١،١١٠اینچ٣۴ ١٨٣١،٣۶٢،۶۴٠٣٩،٠٧۵،١٢٠۵٠،٢۴٢،۶٩٠ سرجوش

٧٨،٨۴٣،۶١٠اینچ٣۶ ١٩٣٣،١٨٧،۶٩٠۴١،٣٢۴،١۵٠۵٣،٠٨۵،١٢٠ سرجوش

٨۵،٣۶٢،١١٠اینچ٣٨ ٢٠٣۴،٨٨١،٩٣٠۴٣،۴۵٢،٩١٠۵۵،٩٩١،٨٨٠ سرجوش

٩٢،٣١۴،۴۴٠اینچ۴٠ ٢١٣۶،٧٢٠،٩٩٠۴۵،٨٠٣،٢۶٠۵٨،٩۴۴،٢٧٠ سرجوش

٩٩،٧۶۵،۵۴٠اینچ۴٢ ٢٢٣٨،۵١۵،٧۶٠۴٨،٠۵٧،۴۶٠۶١،٨٢٨،١۶٠ سرجوش

١١١،٠۵۴،۶٨٠اینچ۴۶ ٢٣۴٢،٠٧٢،٢۴٠۵٢،۴۴٠،٩٠٠۶٧،۵٣٩،٢۴٠ سرجوش

١١٩،٩۴٠،٣۴٠اینچ۴٨ ٢۴۴٣،٨٧٩،۴۶٠۵۴،۶٩٣،٠۵٠٧٠،۴٢٠،٣۵٠ سرجوش

١٣٢،٩٠٩،٠٠٠اینچ۵٢ ٢۵۴٧،۴۴٨،۵٧٠۵٩،١۴۶،٠٣٠٧۶،١٨۶،٠۵٠ سرجوش

١۴٧،۶٧٢،۵٨٠اینچ۵۶ ٢۶۵٠،٩۵٧،٢٢٠۶٣،۶٩٠،٨٧٠٨٢،٩۴۶،٣۴٠ سرجوش

١۶٢،٨۶٩،٨٢٠اینچ۶٠ ٢٧۵۴،٨۵٨،٣٨٠۶٨،۵٢٢،٩٧٠٨٩،١۴٣،٧١٠ سرجوش

١٩٢،۵٨٩،٨٠٠اینچ٧٢ ٢٨۶۶،٠۵۶،۶١٠٨٢،۵۴٢،٩٠٠١٠٧،٣۵٨،٣٩٠ سرجوش

٢١٣،٧۵٢،۵٢٠اینچ٧٨ ٢٩٧١،٩٨٠،۴۶٠٨٩،۶٧۴،٩٠٠١١۶،۶٢٧،١۶٠ سرجوش

۶٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05051 [2] 05052 [3] 05053 [4] 05054

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

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب نازل با صفحه تقويتی با انشعاب مورب کربن استیل در
خطوط لوله زيرزمینی

٠۵٠۵
٠۵٠۵۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

٠اینچ٢ ٠١٣،۴٧٢،٣۴٠۴،٠٩۴،٧۶٠٠ سرجوش

٠اینچ١/٢ ٢ ٠٢۴،٠٢٩،٨۴٠۴،٧۶٩،٢٢٠٠ سرجوش

٠اینچ٣ ٠٣۴،۵۴۶،٢۵٠۵،۴٠٨،٩۴٠٠ سرجوش

٠اینچ۴ ٠۴۵،۵٠٣،١٧٠۶،۶٩۶،٩٧٠٨،۵٢۴،٢٠٠ سرجوش

٠اینچ۶ ٠۵٧،۴٨۴،٨٨٠٩،١٧٧،١٣٠١١،۶٨۴،٣۵٠ سرجوش

٠اینچ٨ ٠۶٩،۴٩۵،۶٠٠١١،۶٨٩،۵٨٠١۴،٩۶۵،۴۴٠ سرجوش

٢٣،٩٣٧،٧٢٠اینچ١٠ ٠٧١١،٨۵٢،۵٢٠١۴،۶۴٢،٣۵٠١٩،٣٣۵،٠١٠ سرجوش

٢٨،٢٣۵،۶٨٠اینچ١٢ ٠٨١۴،٠۶١،٣۶٠١٧،٣۶٣،٢٠٠٢٢،٢٨١،٣٢٠ سرجوش

٣۶،۶۴۶،۵۶٠اینچ١۶ ٠٩١٨،۶۶١،۵١٠٢٣،٠٠٠،۵١٠٢٩،۴٢٨،٩٨٠ سرجوش

۴٢،٠٧٣،٠۴٠اینچ١٨ ١٠٢٠،٨۶٣،٨۶٠٢۵،٧۴٠،۶١٠٣٢،٩٢٧،۴٣٠ سرجوش

۴٧،٩٠٨،٧١٠اینچ٢٠ ١١٢٣،١١٢،٢٣٠٢٨،۵٠۵،٠٧٠٣۶،۴۴۶،۵٨٠ سرجوش

۵٢،۶٢۴،٠۶٠اینچ٢٢ ١٢٢۵،١٩٩،۴٠٠٣١،٠٩٣،۴٨٠٣٩،٧۵۴،٧١٠ سرجوش

۵٧،۴٠۴،٨٣٠اینچ٢۴ ١٣٢۶،٨٢٨،٧۵٠٣٣،١۶٧،۶۴٠۴٢،۶۵۴،۶٢٠ سرجوش

۶٢،٣٢۵،١٢٠اینچ٢۶ ١۴٢٨،٩٧۵،١٧٠٣۵،٩٧۵،١٨٠۴۶،١۶۵،۵٣٠ سرجوش

۶٧،٩۶٠،٩٢٠اینچ٢٨ ١۵٣١،٠٣٢،٩٩٠٣٨،۶٢٧،۶۶٠۴٩،۵٨٩،٣۵٠ سرجوش

٧٣،٩۶٠،٧٨٠اینچ٣٠ ١۶٣٣،١۴۴،۶٣٠۴١،٢۶٧،٠٠٠۵٣،٠٠۴،٧٨٠ سرجوش

٨٠،٣١۶،۶٨٠اینچ٣٢ ١٧٣۵،٢٨۴،٧٠٠۴٣،٩١۵،٢۴٠۵۶،۴٠٨،٢۵٠ سرجوش

٨۶،٩٩٨،٧۴٠اینچ٣۴ ١٨٣٧،۴١٧،٣٠٠۴۶،۶٠۵،٣٩٠۵٩،٩٢٧،٢۴٠ سرجوش

٩۴،١١٣،١۵٠اینچ٣۶ ١٩٣٩،۵٩٨،٣۵٠۴٩،٢٩١،٨٠٠۶٣،٣٢١،۴٣٠ سرجوش

١٠١،٩٣۴،٣۵٠اینچ٣٨ ٢٠۴١،۶٢٠،٠٠٠۵١،٨٣١،٣١٠۶۶،٧٩١،٨٣٠ سرجوش

١١٠،٢٧٨،٠۵٠اینچ۴٠ ٢١۴٣،٨١۴،۶٧٠۵۴،۶٣۶،٣٣٠٧٠،٣١۵،٧٠٠ سرجوش

١١٩،٢٢٧،٠٠٠اینچ۴٢ ٢٢۴۵،٩۵۶،۵٠٠۵٧،٣٢۵،٨٩٠٧٣،٧۵٧،٩٣٠ سرجوش

١٣٢،٧۵٠،٨۵٠اینچ۴۶ ٢٣۵٠،٢٠١،٠٧٠۶٢،۵۵۴،٩٠٠٨٠،۵٧٢،١٢٠ سرجوش

١۴٣،۴۴٨،١٠٠اینچ۴٨ ٢۴۵٢،٣۶۵،٢٠٠۶۵،٢۵٠،٧٠٠٨۴،٠١٩،٩٩٠ سرجوش

١۵٩،٠١٠،۵۶٠اینچ۵٢ ٢۵۵۶،۶٢٨،٢۵٠٧٠،۵۶٧،۶٩٠٩٠،٩٠۴،٩٣٠ سرجوش

١٧۶،٧٠۴،۴٣٠اینچ۵۶ ٢۶۶٠،٨١۶،۶۴٠٧۵،٩٩۴،٠۶٠٩٨،٩۶۴،١٢٠ سرجوش

١٩۴،٩۵٣،٨٣٠اینچ۶٠ ٢٧۶۵،۴٧٧،٩۶٠٨١،٧۶۵،۵٧٠١٠۶،٣۶۴،٣٩٠ سرجوش

٢٣٠،۴١٢،۵٩٠اینچ٧٢ ٢٨٧٨،٨٠٩،۴۶٠٩٨،۴۵۴،٢٢٠١٢٨،٠۴٧،۴۵٠ سرجوش

٢۵۵،٨٠٧،۶٢٠اینچ٧٨ ٢٩٨۵،٨٨٧،٢۴٠١٠۶،٩۶٩،٢١٠١٣٩،١١٢،٧٠٠ سرجوش

۶٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05061
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پچ، تسمه و غالف غیر متداول ٠۵٠۶
٠۵٠۶۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

نصب پچ، تسمه و غالف غیر

متداول
٠١۶۵،٣١٠ کیلوگرم

۶۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05071
رديف

(بھاي واحد (ريال

بر خطوط لوله زيرزمینیO_letآماده سازی و نصب  ٠۵٠٧
٠۵٠٧۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

اينچ١زير  ٠١٩۶۴،١٨٠ عدد

اينچ١ ٠٢١،٢۶٣،٠٣٠ عدد

اينچ٢ ٠٣١،٩۶٧،٧۶٠ عدد

اينچ٣ ٠۴٢،٧۴٢،٨٧٠ عدد

اينچ۴ ٠۵٣،۵٨٨،٣۵٠ عدد

اينچ۵ ٠۶۴،٨٢٢،٨۵٠ عدد

اينچ۶ ٠٧۵،٧۴٨،١۴٠ عدد

۶۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05081
رديف

(بھاي واحد (ريال

رفع نشتی لوله و اتصاالت فايبر گالس زيرزمینی ٠۵٠٨
٠۵٠٨۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

اينچ١ ٠١١٢٣،۴٢٠ سر لوله

اينچ١/٢ ١ ٠٢١٨۵،٢٨٠ سر لوله

اينچ٢ ٠٣٧٢٣،٠۴٠ سر لوله

اينچ٣ ٠۴١،٠۶٣،٨٨٠ سر لوله

اينچ۴ ٠۵١،۴٠۴،٠۵٠ سر لوله

اينچ۵ ٠۶١،٧۵٨،۴۵٠ سر لوله

اينچ۶ ٠٧٢،٠٩٨،۶٣٠ سر لوله

اينچ٨ ٠٨٢،٧٧٩،۶٣٠ سر لوله

اينچ١٠ ٠٩٣،۴٧٣،۵۵٠ سر لوله

اينچ١٢ ١٠۴،١٩۵،٩٣٠ سر لوله

اينچ١۴ ١١۴،٩١٨،٣١٠ سر لوله

اينچ١۶ ١٢۵،۶۴٠،۶٩٠ سر لوله

اينچ١۶ ١٣۵،٧٣٨،٣٣٠ سر لوله

اينچ٢٠ ١۴٩،٧۵٩،١٣٠ سر لوله

اينچ٢۴ ١۵١١،۶٠٨،۴٢٠ سر لوله

۶۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 05091
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله ھاي پلی اتیلن ٠۵٠٩
٠۵٠٩۶۴

گروه کد

فصل پنجم-خطوط لوله زير زمینی

D=110 mm ٠١٨۵٢،۵٩٠ سر لوله

D=125 mm ٠٢٨٩٨،٩٢٠ سر لوله

D=160 mm ٠٣١،٢۶۴،٩٢٠ سر لوله

D=200 mm ٠۴٢،٩۶٧،٣٠٠ سر لوله

D=250 mm ٠۵٣،١۶۶،۵١٠ سر لوله

D=315 mm ٠۶٣،٨٩۶،٠١٠ سر لوله

D=355 mm ٠٧۴،٠٢٨،٨١٠ سر لوله

D=400 mm ٠٨۴،٧٠٣،٧٢٠ سر لوله

D=500 mm ٠٩۵،٠٣۵،٧۴٠ سر لوله

۶٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم-عملیات تکمیلي

فصل ششم- عملیات تکمیلی

پرتونگاری صنعتی دارای مجوز می باشد.١.انجام عملیات آزمایش ھای پرتونگاری در ردیف ھای این فصل مربوط توسط شرکت ھای متخصص

٢.در ردیف ھای مربوط به پرتونگاری این فصل، ھزینه ھای مربوط به تھیه فیلم رادیو گرافی، انجام عملیات آماده سازی فبلم، عکسبرداری از جوش ھا با اشعه

(Source)شدن افراد متفرقه به محل پرتونگاریمتناسب آزمایش، تھیه چشمه، ظھور، ثبوت، تفسیر فیلم و رعایت کلیه موارد ایمنی از جمله مراقبت از  نزدیک

منظور شده است.

.٣.تفاوت ضخامت جدار لوله شیر و اتصال ھا باعث تغییر بھا در نرخ پرتونگاری نخواھد شد

در بھای واحد ردیف منظور گردیده است.PT)" ھزینه تامین مجموعه اسپری ۴PT. در ردیف " اجرای تست مایع نافذ (

،Spadeپیچ مھره،ھیدرواستاتبک(ازقبل گسکت،استقرار و جابجایی نفرات، ماشین آالت، مصالح و قطعات الزم برای آزمایش ۵. ھزینه ھای مربوط به تامین،

Blind Flange،،فشار سنج و کلیه لوازم مربوط به تخلیه خط به ھمراه فعالیت تخلیه و خشک نمودن خط) برای تمامشیرھای مربوط به آزمایش ھیدرواستاتیک

سایزھای لوله بر روی خطو لوله نفت و گاز و ھمچنین موارد ایمنی و سایر ھزینه ھای مشابه در بھای واحد ردیف ھای این فصل منظور شده است.

و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجھیزات آن و تاسیسات حرارتی برودنی و مانند اینھا و ھمچنین ھزینه ھای مربوط به آماده نمودن دستگاه۶. ھزینه تامین 

و برچیدن کارگاه منظور شده است.وسایل نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن ھا در ھزینه ھای تجھیزتامینھا،

٧. ھزینه ھای مربوط به تھیه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسیم بندی خط لوله به قطعات مورد نیاز برای آزمایش، تھیه و نصب ارسال و دریافت کننده

توبک ھا با تمام شیرآالت و اتصاالت در صورت وجود، تھیه ابزار و تجھیزات ثبت فشار و اخذ گواھی کالیبراسبون قبل از ھر بار استفاده، نصب شیرھای تخلیه و

ھواگیری و سایر موارد مشابه در بھای واحد ردیف ھای این فصل منظور شده است.

٨.بابت نصب بودن یا نبودن شیرھای اصلی در مسیر خط ھنگام آزمایش ھیدروستاتیک ھیچ گونه اضافه یا کسر بھایی به ردیف ھای مربوط به آزمایش خط تعلق

نمی گیرد.

٩. چنانچه به دالیلی خارج از قصور پیمانکار از جمله تاخیر در تحویل مصالح شیرآالت جدا از خط مورد آزمایش ھیدروستاتیک قرار گیرد ھزینه مربوط به این عملیات

مطابق ردیف ھای مربوط به انجام آزمایش ایستایی شیرآالت (فصل اول) محاسبه می شود.

١٠. ردیف "آماده سازی آزمایش ایستایی و جمع آوری و آزاد نمودن خط لوله پس از انجام آزمایش ایستایی" شامل تھیه روش تفصیلی آزمایش ایستایی،

فرآیند ھیدروتست و در انتھا جداسازی اتصاالت و نصب درپوش ھا وبازکردن دریوش ھا، نصب تجھیزات و اتصاالت  مورد نیاز آزمایش، سایر اقدامات ضروری شروع

سایر اقدامات ضروری جھت در سرویس قرار گرفتن خط می باشد (ھزینه باز و بسته کردن فلنج و نصب اتصاالت جوشی جھت ایجاد ونت در این ردیف در نظر

).گرفته نشده است

١١.در ردیف "پر کردن خط با سیال تست و تخلیه با فشار پس از تکمیل فرآیند آزمایش ایستایی" ھزینه حمل آب از فاصله ۵ کیلومتری منظور گردیده است. تامین

آب در این ردیف بر عھده کارفرما است .

١٢. ردیف" پر کردن خط با سیال تست و تخلیه با فشار پس از تکمیل فرآیند آزمایش ایستایی" شامل انجام عملیات فلشینگ نیز می گردد.

١٣.ردیف" آزمایش ایستایی خط لوله " شامل فرآیند ھای افزایش و کاھش فشار در خطوط و فرآیند مورد نیاز آزمایش ایستایی طبق استاندارد و روش اجرایی و

ثبت گزارشات مورد نیاز می باشد.

١۴. در صورت قصور پیمانکار و لزوم تکرار عملیات ھیدروتست، تامین آب به عھده و ھزینه پیمانکار می باشد.

١۵.تست ھیدرواستاتیک مخازن شامل کلیه عملیات الزم از جمله لوله کشی از محل انشعاب آتش نشانی، بستن کلیه منھول ھا و بازرسی از کلیه قسمت

) می باشد.  در ردیف ھای تست ھیدرواستاتیک مخازن تامین پمپ با کارفرماAPI653و API650ھای مخزن و برطرف کردن عیوب احتمالی (مطابق استاندارد 

است. ھزینه ھای مربوط به لوله کشی، نصب اتصاالت و نصب پمپ در مسیر تخلیه در بھای واحد این ردیف ھا دیده شده است.

و تجھیزات مورد نیاز جھتUTدستگاه MTدستگاه ،١۶Oil Test. جھت انجام تست ھای مختلف تجھیزات مورد نیاز از جمله باکس وکبوم، پمپ مورد نیاز جھت 

در بھای واحد ردیف ھای این فصل دیده شده است.PWHT رادیوگرافی  و

گازوئیل و کیت کلرسنج در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ گردیده است.،MTو١٧PT.جھت انجام تست ھای مختلف ھزینه مواد مصرفی

۶٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم-عملیات تکمیلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06011
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمايشات خطوط لوله ٠۶٠١
٠۶٠١۶۴

گروه کد

فصل ششم-عملیات تکمیلي

پرتو نگاری از جوش لوله،

۴شیرآالت و اتصاالت فوالدي 

اينچ

٠١٢،٩۵٣،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

۶شیرآالت و اتصاالت فوالدي 

اينچ

٠٢٣،٠۵٧،۶۵٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

٨شیرآالت و اتصاالت فوالدي 

اينچ

٠٣٣،٨٨۴،٢٠٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١٠

٠۴٣،٩٨٨،٣١٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١٢

٠۵۴،٨١۴،٨٧٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١۶

٠۶۵،٧۴۵،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١٨

٠٧۵،٨۴٩،۶۴٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢٠

٠٨۶،۶٧۶،٢٠٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢٢

٠٩۶،٧٨٠،٣١٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢۴

١٠٧،۶٠۶،٨۶٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢۶

١١٧،٧١٠،٩٨٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢٨

١٢٨،۵٣٧،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣٠

١٣٨،۶۴١،۶۴٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣٢

١۴٩،۴۶٨،١٩٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣۴

١۵١٠،٢٩۴،٧۵٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣۶

١۶١٠،٣٩٨،٨٧٠ سرجوش

۶٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم-عملیات تکمیلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06011
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمايشات خطوط لوله ٠۶٠١
٠۶٠١۶۴

گروه کد

فصل ششم-عملیات تکمیلي

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣٨

١٧١١،٢٢۵،۴٢٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴٠

١٨١١،٣٢٩،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴٢

١٩١٢،١۵۶،٠٨٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴۶

٢٠١٣،٠٨۶،٧۵٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴٨

٢١١٣،١٩٠،٨۶٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۵٢

٢٢١۴،١٢١،۵٢٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۵۶

٢٣١۵،٠۵٢،١٩٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۶٠

٢۴١۵،٩٨٢،٨۶٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٧٢

٢۵١٩،۴٩٧،٢٩٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٧٨

٢۶٢٠،۵٣٢،٠٨٠ سرجوش

)PTاجرای تست مایع نافذ ( ٢٧٢،٣۴۵،٧۴٠ مترطول

آماده سازی آزمايش ايستايي

و جمع آوری و آزاد نمودن خط

لوله پس از انجام آزمايش

ايستايي

٢٨۴،۴۶٣،٧٢٠ مقطوع

پر کردن خط با سیال تست و

تخلیه با فشار پس از تکمیل

فرآيند آزمايش ايستايي

٢٩۶٣٩،٠۶٠ متر مکعب

آزمايش ايستايي خط لوله ٣٠٧،٢۵٢،٧٣٠ مقطوع

٧٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم-عملیات تکمیلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06021
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمايشات خطوط لوله در اسکله  ٠۶٠٢
٠۶٠٢۶۴

گروه کد

فصل ششم-عملیات تکمیلي

پرتو نگاری از جوش لوله،

۴شیرآالت و اتصاالت فوالدي 

اينچ

٠١٢،٩۵٣،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

۶شیرآالت و اتصاالت فوالدي 

اينچ

٠٢٣،٠۵٧،۶۵٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

٨شیرآالت و اتصاالت فوالدي 

اينچ

٠٣٣،٨٨۴،٢٠٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١٠

٠۴٣،٩٨٨،٣١٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١٢

٠۵۴،٨١۴،٨٧٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١۶

٠۶۵،٧۴۵،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ١٨

٠٧۵،٨۴٩،۶۴٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢٠

٠٨۶،۶٧۶،٢٠٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢٢

٠٩۶،٧٨٠،٣١٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢۴

١٠٧،۶٠۶،٨۶٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢۶

١١٧،٧١٠،٩٨٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٢٨

١٢٨،۵٣٧،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣٠

١٣٨،۶۴١،۶۴٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣٢

١۴٩،۴۶٨،١٩٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣۴

١۵١٠،٢٩۴،٧۵٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣۶

١۶١٠،٣٩٨،٨٧٠ سرجوش

٧١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم-عملیات تکمیلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06021
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمايشات خطوط لوله در اسکله  ٠۶٠٢
٠۶٠٢۶۴

گروه کد

فصل ششم-عملیات تکمیلي

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٣٨

١٧١١،٢٢۵،۴٢٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴٠

١٨١١،٣٢٩،۵٣٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴٢

١٩١٢،١۵۶،٠٨٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴۶

٢٠١٣،٠٨۶،٧۵٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۴٨

٢١١٣،١٩٠،٨۶٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۵٢

٢٢١۴،١٢١،۵٢٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۵۶

٢٣١۵،٠۵٢،١٩٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ۶٠

٢۴١۵،٩٨٢،٨۶٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٧٢

٢۵١٩،۴٩٧،٢٩٠ سرجوش

پرتو نگاری از جوش لوله،

شیرآالت و اتصاالت فوالدي

اينچ٧٨

٢۶٢٠،۵٣٢،٠٨٠ سرجوش

)PTاجرای تست مایع نافذ ( ٢٧٢،٣۴۵،٧۴٠ مترطول

آماده سازی آزمايش ايستايي

و جمع آوری و آزاد نمودن خط

لوله پس از انجام آزمايش

ايستايي

٢٨۴،۴۶٣،٧٢٠ مقطوع

پر کردن خط با سیال تست و

تخلیه با فشار پس از تکمیل

فرآيند آزمايش ايستايي

٢٩۶٣٩،٠۶٠ متر مکعب

آزمايش ايستايي خط لوله ٣٠٧،٢۵٢،٧٣٠ مقطوع

٧٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم-عملیات تکمیلي

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 06031
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمايشات مکانیکی تجھیزات ثابت ٠۶٠٣
٠۶٠٣۶۴

گروه کد

فصل ششم-عملیات تکمیلي

تست ھیدرواستاتیک مخزن

ھزار بشکه ای٢٧٢تا ١۴٠
٠١٢٨٢،۴۶٨،٩٧٠ مقطوع

تست ھیدرواستاتیک مخازن

ھزار بشکه ای۶٠٠تا ۴٠٠
٠٢٣٠١،۶٠٨،۶٠٠ مقطوع

تست ھیدرواستاتیک مخازن

ھزار بشکه ای۶٠٠بیش از 
٠٣٣٣۴،٠۴٨،۶۶٠ مقطوع

اجرای وکیوم تست کف و

سقف مخزن
٠۴١٧،۵٠٠ مترطول

Oil Testاجرای آزمایش  ٠۵١١،٨٨٠ مترطول

)PTاجرای تست مایع نافذ ( ٠۶٢،١٣٠،۴٧٠ مترطول

اجرای آزمایش اولتراسونیک

)UT(
٠٧۴۴۴،١٧٠ مترطول

اجرای آزمایش ذرات

)MTمغناطیسی (
٠٨۴۶١،٢۴٠ مترطول

اجرای تست رادیوگرافی

)RT(
٠٩٢،٣٧٧،٩۵٠ مترطول

تنش زدایی بدنه مخزن

)PWHT(
١٠١٠،۶٢١،۴۴٠ مترطول

برایAir Testاجرای آزمایش 

ورق ھای تقویتی نازل ھا

براساس قطر نازل

١١١۵٠،٢٢٠ اینچ قطر

کلر سنجی کف و یک متر از

دیواره مخزن به وسیله کیت

کلر سنج

١٢١٧،٠٨٠ متر مربع

٧٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

فصل ھفتم- کابل و سیم کشی

ولتاژی که در استاندارد مذکور وجود ندارد ازمی باشد در صورت استفاده از سطوح١IPS-M-EI-270.دسته بندی کابل ھا از لحاظ سطح ولتاژ براساس استاندارد 

ردیف مربوط به اولین سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر استفاده می شود.

٢. ردیف ھای این فصل شامل انواع کابل ھای قدرت،کنترل، مخابرات،شبکه و حفاظت کاتدیک می باشد.

٣. در ردیف ھای این فصل منظور از واحد سطح مقطع  مجموع سطح مقطع ھادی ھای بکار رفته در کابل ھا است. (به عنوان مثال سطح مقطع برای کابل

٩۵+٧٠×٣ میلیمتر مربع، معادل ٣۵۵ میلیمتر مربع است).

، سطح مقطع ھررشته است.۴A. ردیف ھای این فصل ، پارامتر

۵. ھزینه عملیات ھای اجرایی بازبینی قرقره کابل در انبار کارفرما، تحویل گیری و حمل قرقره از انبار کارفرما به انبار پیمانکار، حمل قرقره از انبار پیمانکار به حمل

اجرا و قرار دادن آن روی خرک کابل، خواباندن کابل یا سیم در محل تعیین شده طبق نقشه و مشخسات فنی، مرتب کردن، مھار کردن و نصب شماره کابل یا

سیم و تحویل به کارفرما در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

۶. ھزینه یک مرحله تست عایقی و تلفن چک در بھای واحد ردیف ھای این فصل در نظر گرفته شده است در صورت نیاز به سایر تست ھا یا تست عایقی اضافه

ھزینه آن جداگانه محاسبه می شود.

٧. در بھای واحد ردیف ھای این فصل انواع عایق و پوشش کابل ھا در نظر گرفته شده است و تنوع آنھا مبلغی به قیمت ردیف ھا اضافه نمی کند.

٨. انجام ھرگونه سوئیچینگ و ایجاد شرایط ایمن جھت انجام فعالیت در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

٩. منظور از کابل کشی زیر زمینی، فقط اجرای کابل داخل ترانشه بتنی و یا کابل خاکی می باشد.

١٠. قیمت اجرای کابل روی انواع سینی و نردبان کابل یکسان است.

١١. انجام عملیات جمع آوری کابل بر روی قرقره به منظور استفاده مجدد از کابل، با ردیف ھای کابل کشی قابل پرداخت است.

١٢. در ردیف ھای نصب و خواباندن کابل ھای فشار متوسط درون کابل یا ترانشه ھزینه عملیات مربوط به کارھای خاکی منظور نگردیده است و این ھزینه از

ردیف ھای فھرست بھای عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه می گردد.

١٣.ھزینه انجام عملیات بست ھا و تمام متعلقات مربوط برای نصب انواع کابل ھا، در بھای واحد ردیف ھای این فصل منظور شده است.

١۴.در محاسبه بھای ردیف ھای سر سیم بندی کابل ھا ھزینه فرم دادن کابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی، جدا کردن پوشه و عایق و نصب

سرسیم یا کابلشو یا سرکابل، پوشاندن قسمت ھای برق دار ھادی، آرایش دادن و شماره گذاری سیم و کابل ھا و رشته ھا لحاظ شده است.

١۵.ردیف ھای اجرای سرسیم، کابلشو و سرکابل مربوط به تمام رشته ھا می باشد.

.) سیم می باشد١۶Core.منظور از واحد "سر" انتھای رشته کابل شامل یک یا چند رشته (

.) با ردیف متناظر به طور یکسان پرداخت می شود١٧indoor/outdoor. ھزینه انجام عملیات اجرای سرکابل ھای داخلی و خارجی(

اجرا، نصب و تست ھای احتمالی (براساسسازی،آمادهمراحل اجرای کار شامل حمل،کابلشو و سرکابل،١٨. در بھای واحد ردیف ھای اجرای سرسیم،

دستورالعمل سازنده و مطابق استاندارد)می باشد.

١٩. کابل ھای فشار ضعیف شامل کابل ھای کمتر از ١٠٠٠ولت می باشد.

٢٠. منظور از عبارت"کابل ھای فرسوده" کابل ھایی است که جنبه ضایعاتی داشته و پس از جمع آوری دیگر مورد استفاده قرار نخواھد گرفت.

بارگیری و تخلیه در بھای واحد ردیف لحاظ  شدهجمع آوری دسته بندی،٢١.در ردیف جمع آوری کابل ھای فرسوده عملیات بریدن کابل ھا در قطعات قابل حمل،

است.

جھت تعیین سطح مقطع مالک باالترین سایز ھادی فاز می باشد.٢٢core. در کابل ھای  ۴&۵ 

٢٣. ھزینه اجرای کابل ھای مخابرات و شبکه در این فصل براساس تعداد زوج ھای ھرکابل محاسبه گردیده است و تفاوت قطر کابل تغییری در ھزینه ایجاد نمی

کند.

٢۴.در بھای واحد ردیف نصب اسپلیتر، ھزینه اجرای عملیات اتصال کابل ورودی و خروجی و سرفیش زنی کابل لحاظ شده است.

" مجموعه تست ھای منجر به تعیین محل عیب یک مورد محسوب می گردد.٢۵Cable Fault Finder. ردیف " عیب یابی با دستگاه ھای عیب پاب 

انجام تست و تکمیل برگه بازدید و گزارش  لحاظ شده است.حمل ابزارآالت،٢۶. در بھای واحد تمامی ردیف ھای تست،

جھت انجام اتصاالت می باشد.٢٧Phase out. ردیف" تست توالی فاز" شامل انواع تست 

قابل پرداخت می باشد.٢٨Cable Fault Finder. عملیات عیب یابی سیم کشی داخل ساختمان و تاسیسات از ردیف" عیب یابی با دستگاه ھای عیب یاب 

٢٩. در بھای واحد ردیف ھای نصب کاندوئیت، قیمت تمامی مراحل شامل حمل،برشکاری، رزوه کاری،خم کاری، نصب انواع اتصاالت، نصب مھارھا و اتصال بست

ھا تراز کردن و تست پیوستگی لحاظ شده است.

٣٠. در ردیف ھای نصب کاندوئیت لوله ھای فلزی شامل انواع لوله ھای فوالدی سیاه، لوله ھای گالوانیزه ،لوله ھای گالوانیزه عمقی داغ، فوالدی گالوانیزه بدون

درز و لوله ھای فوالدی قابل انعطاف و لوله ھای غیرفلزی شامل انواع لوله با ماھیت اصلی غیر فلز مانند پی وی سی، پلی اتیلن در انواع سخت یا قابل

انعطاف(با الیه فلزی تقویتی با بدون آن) است. ھمچنین در خصوص داکت ھای پالستیکی انواع مختلف داکت غیر فلزی با قابلیت نصب بر روی دیوار، سقف یا

کف مورد نظر می باشد.

٣١ در ردیف ھای نصب گلند، ھزینه تمامی مراحل اجرا شامل حمل، نصب، فرم دھی و آرایش کابل، آماده سازی گلند پلیت، نصب مھارھا و اتصال ارت،

ترازکردن، نصب شرود در بھای واحد ردیف ھا لحاظ شده است.

به عدد باالتر موجود گرد می شود.سایز لوله پس از محاسبه و تبدیل،یا اینج به میلیمتر،٣٢PG. در ردیف ھای نصب کاندوئیت و گلند، جھت تبدیل سایز از 

٣٣.براي انجام اتصاالت (مفصل بندي) به تعداد سرسیم ھاي ھر مفصل ضريب ١٫٣ به بھاي واحد رديف ھاي سرسیم بندي اعمال مي گردد.

٧۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07011 [2] 07012 [3] 07013 [4] 07014

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - بدون زره زيرزمیني ٠٧٠١
٠٧٠١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١٠٣،٩١٠١١۵،۴۶٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
١٧٣،١٩٠ ٠٢١٠٩،٣٨٠١٢٢،٢۵٠١٧٣،١٩٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
٢٩۴،۶٧٠ ٠٣١٧۶،٨٠٠١٩۶،۴۴٠٢٣۵،٧٣٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
٣٩٢،٨٩٠ ٠۴١٨۶،١١٠٢٠٨،٠٠٠٢٩۴،۶٧٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
٣۵٣،۶٠٠ ٠۵١٩۶،۴۴٠٢٢١،٠٠٠٢٧٢،٠٠٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
۴٨٢،٩۵٠ ٠۶٢٨٩،٧٧٠٣٢١،٩٧٠٣٨۶،٣۶٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
۶۴٣،٩۴٠ ٠٧٣٠۵،٠٢٠٣۴٠،٩١٠۴٨٢،٩۵٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
۵٧٩،۵۴٠ ٠٨٣٢١،٩٧٠٣۶٢،٢١٠۴۴۵،٨٠٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
٧۶٨،٩۶٠ ٠٩۴۶١،٣٨٠۵١٢،۶۴٠۶١۵،١٧٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
٨٣٨،٨۶٠ ١٠۴٨۵،۶۶٠۵۴٢،٧٩٠۶۵٩،١١٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،٠١۶،١٠٠ ١١۶٠٩،۶۶٠۶٧٧،۴٠٠٨١٢،٨٨٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
١،١٠٨،۴٧٠ ١٢۶۴١،٧۵٠٧١٧،٢۵٠٨٧٠،٩۴٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
١،٢١٩،٣٢٠ ١٣۶٧٧،۴٠٠٧۶٢،٠٨٠٩٣٧،٩۴٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
١،٣۵۴،٨٠٠ ١۴٧١٧،٢۵٠٨١٢،٨٨٠١،٠١۶،١٠٠ متر

١٢٠٠mm² ١،۵٢۴،١۵٠<سطح مقطع ١۵٧۶٢،٠٨٠٨٧٠،٩۴٠١،١٠٨،۴٧٠ متر

٧۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07021 [2] 07022 [3] 07023 [4] 07024

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - زره دار زيرزمینی ٠٧٠٢
٠٧٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١٢٨،٣٨٠١۴٢،۶۵٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٢٠٠،٣٨٠ ٠٢١٣۵،١۴٠١۵١،٠۴٠٢٠٠،٣٨٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
٣٣٩،۶١٠ ٠٣٢١٧،٢۵٠٢۴١،٣٨٠٢٧١،۶٨٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
۴۵٢،٨١٠ ٠۴٢٢٨،۶٨٠٢۵۵،۵٨٠٣٣٩،۶١٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
۴٠٧،۵٣٠ ٠۵٢۴١،٣٨٠٢٧١،۵۶٠٣١٣،۴٨٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
۵٢٠،٩۶٠ ٠۶٣٢٣،٩٧٠٣۵٩،٩٧٠۴١۶،٧۶٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
۶٩۴،۶١٠ ٠٧٣۴١،٠٣٠٣٨١،١۵٠۵٢٠،٩۶٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
۶٢۵،١۵٠ ٠٨٣۵٩،٩٧٠۴٠۴،٩٧٠۴٨٠،٨٨٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
٨٢٠،٢٠٠ ٠٩۵٠٧،۴٩٠۵۶٣،٨٨٠۶۵۶،١۶٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
٨٩۴،٧۶٠ ١٠۵٣۴،٢٠٠۵٩٧،٠۵٠٧٠٣،٠٣٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،٠٨٣،۴۴٠ ١١۶٧٠،٢٧٠٧۴۴،٧۴٠٨۶۶،٧۶٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
١،١٨١،٩۴٠ ١٢۶٨۴،٢٨٠٧۶۴،٧٨٠٩٢٨،۶٧٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
١،٣٠٠،١٣٠ ١٣٧٢٢،٣٠٠٨١٢،۵٨٠١،٠٠٠،١٠٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
١،۴۴۴،۵٩٠ ١۴٧۶۴،٧٨٠٨۶۶،٧۶٠١،٠٨٣،۴۴٠ متر

١٢٠٠mm² ١،۶٢۵،١٧٠<سطح مقطع ١۵٨١٢،۵٨٠٩٢٨،۶٧٠١،١٨١،٩۴٠ متر

٧۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07031 [2] 07032 [3] 07033 [4] 07034

33کیلوولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - زيرزمینی زره دار با غالف سربي ٠٧٠٣
٠٧٠٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١۴۴،٧٠٠١۶٠،٧٨٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٢١٣،٩٧٠ ٠٢١۵٢،٣١٠١٧٠،٢٣٠٢٢٧،۵٧٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
٣۶٢،٠٨٠ ٠٣٢۴۴،٢١٠٢٧١،٣۴٠٣٠٧،۶۴٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
۴٨٢،٧٧٠ ٠۴٢۵٧،٠۶٠٢٨٧،٣٠٠٣٨۴،۵۵٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
۴٣۴،۴٩٠ ٠۵٢٧١،٣۴٠٣٠۵،٢۶٠٣۵۴،٩۶٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
۵۵٨،٩۶٠ ٠۶٣٨٠،٩٨٠۴٢٣،٣١٠۴٧٧،۵٧٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
٧۴۵،٢٨٠ ٠٧۴٠١،٠٣٠۴۴٨،٢١٠۵٩۶،٩۶٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
۶٧٠،٧۵٠ ٠٨۴٢٣،٣١٠۴٧۶،٢٣٠۵۵١،٠۴٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
٨٧١،۴٣٠ ٠٩۵٨۴،٣۵٠۶۴٩،٢٧٠٧٣٨،١۴٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
٩۵٠،۶۶٠ ١٠۶١۵،١٠٠۶٨٧،۴۶٠٧٩٠،٨۶٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،١۵٠،٧٩٠ ١١٧٧١،٢٩٠٨۵۶،٩٨٠٩٧۴،۵١٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
١،١٨١،٩۴٠ ١٢٧۶٩،٣۵٠٨۵٩،٨۶٠٩٨۶،٣٩٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
١،٣٠٠،١٣٠ ١٣٨١٢،٠٩٠٩١٣،۶٠٠١،٠۶٢،٢٧٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
١،۴۴۴،۵٩٠ ١۴٨۵٩،٨۶٠٩٧۴،۵١٠١،١۵٠،٧٩٠ متر

١٢٠٠mm² ١،۶٢۵،١٧٠<سطح مقطع ١۵٩١٣،۶٠٠١،٠۴۴،١١٠١،٢۵۵،۴١٠ متر

٧٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07041 [2] 07042 [3] 07043 [4] 07044

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - بدون زره روی سینی، نردبان کابل يا کاندوئیت ٠٧٠۴
٠٧٠۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١١٢،٠٧٠١٢٩،٠۵٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٢٠٠،٣٨٠ ٠٢١١٧،٩٧٠١٣۶،۶۴٠٢٠٠،٣٨٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
٣٣٩،۶١٠ ٠٣١٩٠،٢٨٠٢١٨،٩١٠٢٧١،۶٨٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
۴۵٢،٨١٠ ٠۴٢٠٠،٣٠٠٢٣١،٧٩٠٣٣٩،۶١٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
۴٠٧،۵٣٠ ٠۵٢١١،۴٢٠٢۴۶،٢٨٠٣١٣،۴٨٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
۵٧٧،٩۶٠ ٠۶٣٢٣،٩٧٠٣٧٢،۶۴٠۴۶٢،٣٧٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
٧٧٠،۶٢٠ ٠٧٣۴١،٠٣٠٣٩۴،۵۶٠۵٧٧،٩۶٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
۶٩٣،۵۵٠ ٠٨٣۵٩،٩٧٠۴١٩،٢٢٠۵٣٣،۵٠٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
٨٩٧،٠۵٠ ٠٩۵٠٧،۴٩٠۵٨٠،٩۶٠٧١٧،۶۴٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
٩٧٨،۶٠٠ ١٠۵٣۴،٢٠٠۶١۵،١٣٠٧۶٨،٩٠٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،١٨۴،۴۶٠ ١١۶٧٠،٢٧٠٧۶٧،١٩٠٩۴٧،۵٧٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
١،٣٢٨،٨٧٠ ١٢٧٢۶،٨١٠٨٣۶،٠٩٠١،٠۴۴،١١٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
١،۴۶١،٧۶٠ ١٣٧۶٧،١٩٠٨٨٨،٣۵٠١،١٢۴،۴٣٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
١،۶٢۴،١٨٠ ١۴٨١٢،٣٢٠٩۴٧،۵٧٠١،٢١٨،١٣٠ متر

١٢٠٠mm² ١،٨٢٧،٢٠٠<سطح مقطع ١۵٨۶٣،٠٩٠١،٠١۵،٢۵٠١،٣٢٨،٨٧٠ متر

٧٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07051 [2] 07052 [3] 07053 [4] 07054

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - بدون زره روی سینی، نردبان کابل يا کاندوئیت در اسکله ٠٧٠۵
٠٧٠۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١۶٩،٣۶٠١٩۵،٢٩٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٣٠٣،۶٠٠ ٠٢١٧٨،٢٧٠٢٠۶،٧٨٠٣٠٣،۶٠٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
۵٨١،۴۴٠ ٠٣٣٢۴،١۵٠٣٧٣،٩٠٠۴۶۵،١۵٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
٧٧۵،٢۵٠ ٠۴٣۴١،٢١٠٣٩۵،٨٩٠۵٨١،۴۴٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
۶٩٧،٧٢٠ ٠۵٣۶٠،١٧٠۴٢٠،۶٣٠۵٣۶،٧١٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
٩٧۴،١٣٠ ٠۶۵۴٣،٨٧٠۶٢۶،٨۶٠٧٧٩،٣٠٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
١،٢٩٨،٨٣٠ ٠٧۵٧٢،۴٩٠۶۶٣،٧٣٠٩٧۴،١٣٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
١،١۶٨،٩۵٠ ٠٨۶٠۴،٣٠٠٧٠۵،٢١٠٨٩٩،١٩٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
١،۵٣٣،۴٨٠ ٠٩٨۶٢،٢٢٠٩٩٠،١٧٠١،٢٢۶،٧٩٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
١،۶٧٢،٨٩٠ ١٠٩٠٧،۶٠٠١،٠۴٨،۴٢٠١،٣١۴،۴١٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،٩٨۶،١٧٠ ١١١،١١٧،١۶٠١،٢٨٢،٧١٠١،۵٨٨،٩۴٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
٢،٢٣۴،۵٠٠ ١٢١،٢١۵،١٩٠١،۴٠٢،٠١٠١،٧۵۵،۶٨٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
٢،۴۵٧،٩۵٠ ١٣١،٢٨٢،٧١٠١،۴٨٩،۶٣٠١،٨٩٠،٧٣٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
٢،٧٣١،٠۵٠ ١۴١،٣۵٨،١۶٠١،۵٨٨،٩۴٠٢،٠۴٨،٢٩٠ متر

١٢٠٠mm² ٣،٠٧٢،۴۴٠<سطح مقطع ١۵١،۴۴٣،٠۴٠١،٧٠٢،۴۴٠٢،٢٣۴،۵٠٠ متر

٧٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07061 [2] 07062 [3] 07063 [4] 07064

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - زره دار روی سینی، نردبان کابل يا کاندوئیت  ٠٧٠۶
٠٧٠۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١٣٨،٩٩٠١۶٠،٣٢٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٢٣٣،٠١٠ ٠٢١۴۶،٣٠٠١۶٩،٧۵٠٢٣٣،٠١٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
٣٩٣،۵٣٠ ٠٣٢٣۴،٧٧٠٢٧٠،۵٩٠٣١۴،٨٣٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
۵٢۴،٧١٠ ٠۴٢۴٧،١٣٠٢٨۶،۵١٠٣٩٣،۵٣٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
۴٧٢،٢۴٠ ٠۵٢۶٠،٨۶٠٣٠۴،۴٢٠٣۶٣،٢۶٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
۶٢۵،۴٧٠ ٠۶٣۶٣،٣١٠۴١٨،٢۵٠۵٠٠،٣٧٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
٨٣٣،٩۶٠ ٠٧٣٨٢،۴٣٠۴۴٢،٨۵٠۶٢۵،۴٧٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
٧۵٠،۵۶٠ ٠٨۴٠٣،۶٨٠۴٧٠،۵٣٠۵٧٧،٣۵٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
٩۶١،١٠٠ ٠٩۵۶٠،۵٢٠۶۴٢،۴۴٠٧۶٨،٨٨٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
١،٠۴٨،۴٧٠ ١٠۵٩٠،٠٢٠۶٨٠،٢٣٠٨٢٣،٨٠٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،٢۶٨،۶۴٠ ١١٧٣٩،٩٧٠٨۴٨،٠١٠١،٠١۴،٩١٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
١،۴٢۴،٣٨٠ ١٢٧٧٧،٨۵٠٨٩۵،۵١٠١،١١٩،١۵٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
١،۵۶۶،٨٢٠ ١٣٨٢١،٠٧٠٩۵١،۴٨٠١،٢٠۵،٢۴٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
١،٧۴٠،٩١٠ ١۴٨۶٩،٣٧٠١،٠١۴،٩١٠١،٣٠۵،۶٨٠ متر

١٢٠٠mm² ١،٩۵٨،۵٢٠<سطح مقطع ١۵٩٢٣،٧٠٠١،٠٨٧،۴١٠١،۴٢۴،٣٨٠ متر

٨٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07071 [2] 07072 [3] 07073 [4] 07074

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - زره دار روی سینی، نردبان کابل يا کاندوئیت در اسکله ٠٧٠٧
٠٧٠٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١٢١١،۶١٠٢۴۴،٣۶٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٣۵۴،٨١٠ ٠٢٢٢٢،٧۴٠٢۵٨،٧۴٠٣۵۴،٨١٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
۶٨٠،٢٨٠ ٠٣۴٠۵،٧٠٠۴۶٨،۶٢٠۵۴۴،٢٢٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
٩٠٧،٠۴٠ ٠۴۴٢٧،٠۵٠۴٩۶،١٩٠۶٨٠،٢٨٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
٨١۶،٣۴٠ ٠۵۴۵٠،٧٧٠۵٢٧،٢٠٠۶٢٧،٩۵٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
١،٠۵٨،٧٣٠ ٠۶۶١٣،٩٢٠٧٠٨،٠٨٠٨۴۶،٩٨٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
١،۴١١،۶۴٠ ٠٧۶۴۶،٢٣٠٧۴٩،٧٣٠١،٠۵٨،٧٣٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
١،٢٧٠،۴٨٠ ٠٨۶٨٢،١٣٠٧٩۶،۵٩٠٩٧٧،٢٩٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
١،۶۵۴،٠۵٠ ٠٩٩۶٢،٠۵٠١،١٠۵،٩١٠١،٣٢٣،٢۴٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
١،٨٠۴،۴٢٠ ١٠١،٠١٢،۶٨٠١،١٧٠،٩٧٠١،۴١٧،٧۶٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
٢،١۴١،۴٧٠ ١١١،٢۴۵،٧۵٠١،۴٣١،٧٨٠١،٧١٣،١٧٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
٢،۴١٠،۶٨٠ ١٢١،٣٠٩،٣۵٠١،۵١١،۶٢٠١،٨٩۴،١١٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
٢،۶۵١،٧۵٠ ١٣١،٣٨٢،٠٩٠١،۶٠۶،١٠٠٢،٠٣٩،٨١٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
٢،٩۴۶،٣٩٠ ١۴١،۴۶٣،٣٩٠١،٧١٣،١٧٠٢،٢٠٩،٧٩٠ متر

١١٢٠٠mm² ٣،٣١۴،۶٩٠<سطح مقطع ١۵١،۵۵۴،٨۵٠١،٨٣۵،۵۴٠٢،۴١٠،۶٨٠ متر

٨١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07081 [2] 07082 [3] 07083 [4] 07084

33کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از  کیلو ولت و بیشتر
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - زره دار با غالف سربی روی سینی، نردبان کابل يا
کاندوئیت

٠٧٠٨
٠٧٠٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١١۵۶،٩٣٠١٨١،١٧٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٢۴٩،٣٢٠ ٠٢١۶۵،١٩٠١٩١،٨٣٠٢۶۵،۶۴٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
۴٢٠،۵٠٠ ٠٣٢۶۴،۴٣٠٣٠۵،٠۵٠٣۵٧،٩٧٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
۵۶٠،۶۶٠ ٠۴٢٧٨،٣۵٠٣٢٢،٩٩٠۴۴٧،۴۶٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
۵٠۴،۶٠٠ ٠۵٢٩٣،٨١٠٣۴٣،١٨٠۴١٣،٠۴٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
۶٧٢،٩٧٠ ٠۶۴٢٨،٨٧٠۴٩۴،٢۵٠۵٧۶،٣٨٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
٨٩٧،٣٠٠ ٠٧۴۵١،۴۴٠۵٢٣،٣٣٠٧٢٠،۴٨٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
٨٠٧،۵٧٠ ٠٨۴٧۶،۵٢٠۵۵۶،٠٣٠۶۶۵،٠۶٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
١،٠٢۵،١۵٠ ٠٩۶۴٨،٩٠٠٧۴۴،٩٢٠٨٧١،٣۵٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
١،١١٨،٣۴٠ ١٠۶٨٣،٠۶٠٧٨٨،٧٣٠٩٣٣،۵٩٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
١،٣۵٢،٨٢٠ ١١٨۵۶،١۴٠٩٨٢،۶٩٠١،١۴٩،۶٠٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
١،۴٢۴،٣٨٠ ١٢٨٧٩،٩٣٠١،٠١۴،٣۵٠١،١٩۴،٢٠٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
١،۵۶۶،٨٢٠ ١٣٩٢٨،٨٢٠١،٠٧٧،٧۵٠١،٢٨۶،٠۶٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
١،٧۴٠،٩١٠ ١۴٩٨٣،۴۵٠١،١۴٩،۶٠٠١،٣٩٣،٢٣٠ متر

١٢٠٠mm² ١،٩۵٨،۵٢٠<سطح مقطع ١۵١،٠۴۴،٩٢٠١،٢٣١،٧٢٠١،۵١٩،٨٨٠ متر

٨٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07091 [2] 07092 [3] 07093 [4] 07094

کیلو ولت و بیشتر٣٣کیلو ولت٣٣تا کمتر از ١١بین کیلو ولت١١تا کمتر از ٣٫٣بین کیلوولت٣٫٣کمتر از 
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی - زره دار با غالف سربی روی سینی، نردبان کابل يا
کاندوئیت در اسکله

٠٧٠٩
٠٧٠٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١۶mm²٠سطح مقطع<= ٠١٢٣٩،٧٧٠٢٧٧،٠٨٠٠ متر

< سطح مقطع١۶

=>۴٠mm²
٣٨٠،۴٢٠ ٠٢٢۵٢،٣٩٠٢٩٣،٣٨٠۴٠۶،٠٢٠ متر

< سطح مقطع۴٠

=>۶۴mm²
٧٢٩،٧٠٠ ٠٣۴۶٠،٠۶٠۵٣١،٧٧٠۶٢٣،٣٠٠ متر

< سطح مقطع۶۴

=>١٠٠mm²
٩٧٢،٩٣٠ ٠۴۴٨۴،٢٧٠۵۶٣،٠۵٠٧٧٩،١٢٠ متر

< سطح مقطع١٠٠

=>١۴٠mm²
٨٧۵،۶۴٠ ٠۵۵١١،١٨٠۵٩٨،٢۴٠٧١٩،١٩٠ متر

< سطح مقطع١۴٠

=>١٩٠mm²
١،١۴٣،٣٣٠ ٠۶٧٣٠،۶٧٠٨۴٣،۴۴٠٩٨٢،٣۵٠ متر

< سطح مقطع١٩٠

=>٢٠٠mm²
١،۵٢۴،۴۴٠ ٠٧٧۶٩،١٣٠٨٩٣،٠۶٠١،٢٢٧،٩۴٠ متر

< سطح مقطع٢٠٠

=>٣٠٠mm²
١،٣٧٢،٠٠٠ ٠٨٨١١،٨۶٠٩۴٨،٨٧٠١،١٣٣،۴٨٠ متر

< سطح مقطع٣٠٠

=>۴۵٠mm²
١،٧٧۴،۶٢٠ ٠٩١،١٢٨،۴٣٠١،٢٩٨،٨٢٠١،۵١۶،١۵٠ متر

< سطح مقطع۴۵٠

=>۵٠٠mm²
١،٩٣۵،٩۵٠ ١٠١،١٨٧،٨٢٠١،٣٧۵،٢٢٠١،۶٢۴،۴۴٠ متر

< سطح مقطع۵٠٠

=>۶۵٠mm²
٢،٢٩۶،٧۶٠ ١١١،۴۶٠،٠۵٠١،۶٨٠،٢۵٠١،٩۶١،۶۴٠ متر

< سطح مقطع۶۵٠

=>٨٠٠mm²
٢،۴١٠،۶٨٠ ١٢١،۴٩٧،۶۶٠١،٧٣٠،٨۶٠٢،٠٣٢،۵۴٠ متر

< سطح مقطع٨٠٠

=>١٠٠٠mm²
٢،۶۵١،٧۵٠ ١٣١،۵٨٠،٨۶٠١،٨٣٩،٠۴٠٢،١٨٨،٨٩٠ متر

< سطح مقطع١٠٠٠

=>١٢٠٠mm²
٢،٩۴۶،٣٩٠ ١۴١،۶٧٣،٨۶٠١،٩۶١،۶۴٠٢،٣٧١،٣٠٠ متر

١٢٠٠mm² ٣،٣١۴،۶٩٠<سطح مقطع ١۵١،٧٧٨،۴٧٠٢،١٠١،٧۵٠٢،۵٨۶،٨٧٠ متر

٨٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07101
رديف

(بھاي واحد (ريال

جمع آوری کابل فرسوده ٠٧١٠
٠٧١٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

بریدن و جمع آوري کابل ھای

فرسوده 
٠١١٠،٣٠٢،٢٣٠ تن

بریدن و جمع آوري کابل ھای

فرسوده در اسکله 
٠٢١٣،٣٩۵،٣٧٠ تن

٨۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07111 [2] 07112

(Solid) مفتوليافشان و نیمه افشان
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم کشی ٠٧١١
٠٧١١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٠/۵mm²سطح مقطع<= ٠١١٠٠،٠٧٠١٠۵،٣۴٠ متر

< سطح مقطع۵/٠

=>١/۵mm²
٠٢١١١،١٩٠١١٧،٧٣٠ متر

< سطح مقطع۵/١

=>۶mm²
٠٣١٢۵،٠٩٠١٣٣،۴٣٠ متر

١۶mm²< سطح مقطع <=۶ ٠۴١۴٢،٩۶٠١۵٣،٩۶٠ متر

٨۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07121 [2] 07122

(Solid) مفتوليافشان و نیمه افشان
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم کشی در اسکله ٠٧١٢
٠٧١٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٠/۵mm²سطح مقطع<= ٠١١٣٨،٧۶٠١۴۶،٠۶٠ متر

< سطح مقطع۵/٠

=>١/۵mm²
٠٢١۵۴،١٨٠١۶٣،٢۵٠ متر

< سطح مقطع۵/١

=>۶mm²
٠٣١٧٣،۴۵٠١٨۵،٠١٠ متر

١۶mm²< سطح مقطع <=۶ ٠۴١٩٨،٢٣٠٢١٣،۴٨٠ متر

٨۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07131
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماسه ريزی و قالب گذاری داخل ترانشه  ٠٧١٣
٠٧١٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

ماسه ريزي ٠١٣۵٩،٧٨٠ متر مکعب

بلوک چیني ٠٢۴٨٧،٠٩٠ متر مربع

اجراي نوار خطر ٠٣٨۶،۵۴٠ متر

٨٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07141
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای مخابرات ٠٧١۴
٠٧١۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

عملیات کابل کشی يا جمع

-Coaxial Cableآوري کابل 

درون داکت

٠١۵٩،٠۶٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

ازCoaxial Cableآوري کابل 

RGنوع  58

٠٢٧١،۶٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

ازCoaxial Cableآوري کابل 

RGنوع  213

٠٣٨۵،٣۶٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

up toآوري فیبر نوری -  12

core outdoorدرون داکت -

زیرزمینی

٠۴١۴۶،٣٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري فیبر نوری  12

core up to 48core

outdoorدرون داکت-

زیرزمینی

٠۵٢٣۴،٣٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equal orآوري فیبر نوری 

more than 48 core

outdoorدرون داکت-

زیرزمینی

٠۶٣٠١،١٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

up toآوري کابل فیبر نوری - 

 ١٢core outdoorدفن در -

خاک

٠٧١١١،٠١٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري کابل فیبر نوری 

٢۴core up to 48core

outdoorدفن در خاک-

٠٨١۶٧،١٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري کابل فیبر نوری 

or more than 48 core

outdoorدفن در خاک -

٠٩٢٣٠،۴٩٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

up toآوري کابل فیبر نوری - 

 ١٢core indoorداخل داکت -

)Indoorيا سیني (

١٠١٢۴،۵۴٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري کابل فیبر نوری 

٢۴core up to 48core

indoorداخل داکت يا سیني-

)Indoor(

١١١٨١،۶۴٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equal orآوري کابلفیبر نوری 

more than 48 core indoor-

داخل داکت يا سیني

)Indoor(

١٢٢۴۵،٠١٠ متر

٨٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07141
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای مخابرات ٠٧١۴
٠٧١۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

عملیات کابل کشی يا جمع

&CAT5آوري کابل

CAT6داخل داکت-

١٣١٠٢،٢٣٠ متر

Network Rackعملیات نصب

mounted PATCH PANEL 24

port، آرایش کابل شبکه ،

لیبل زنی و تست کابل ھاي

Cat5

١۴٩٠،۶۶٠ سراتصال

Network Rackعملیات نصب

mounted PATCH PANEL 24

port، آرایش کابل شبکه ،

لیبل زنی و تست کابل ھاي

Cat6

١۵١٣٩،٩١٠ سراتصال

OCDF Rack mountedنصب

PATCH PANELو آرایش

پیگتیل ، لیبل زنی ، فیوژن و

تست

١۶۵٨٢،٣٨٠ عدد

Telephoneعملیات نصب 

Rack mounted PATCH

PANEL 25 Portمخصوص

کابل مسی تلفن و آرایش

کابل درون آن

١٧٣،٢٨۴،٣٢٠ عدد

Telephoneعملیات نصب 

Rack mounted PATCH

PANEL 50 Portمخصوص

کابل مسی تلفن و آرایش

کابل درون آن

١٨۵،٠٢٠،۴٩٠ عدد

نصب فیوژن فیبر نوری و

OTDRتست 
١٩۵٩٠،٩٩٠ Core

RJ45سوکت زنی  ٢٠١١٠،٨۴٠ عدد

RJ11سوکت زنی  ٢١۵۵،۴٢٠ عدد

عملیات مفصل بندی فیبر

up toنوری -  12 core-

مفصل خاکی

٢٢٨،٧١٣،۶٢٠ عدد

عملیات مفصل بندی فیبر

- مفصل٢۴COREنوری - 

خاکی

٢٣١۶،٩٨٧،۴۶٠ عدد

عملیات مفصل بندی فیبر

- مفصل۴٨COREنوری - 

خاکی

٢۴٢٨،٨۵١،٢١٠ عدد

سر فیش زنی کابل آنتن ٢۵۵۵،۴٢٠ عدد

نصب اسپلیتر کابل آنتن ٢۶٩٢،٣۶٠ عدد

نصب تقویت کننده آنتن ٢٧۶١۵،٧۶٠ عدد

٨٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07151
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای مخابرات در اسکله ٠٧١۵
٠٧١۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

عملیات کابل کشی يا جمع

-Coaxial Cableآوري کابل 

درون داکت

٠١٨٢،٠٩٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

ازCoaxial Cableآوري کابل 

RGنوع  58

٠٢٩٩،٧٧٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

ازCoaxial Cableآوري کابل 

RGنوع  213

٠٣١١٩،١٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

up toآوري فیبر نوری -  12

core outdoorدرون داکت -

زیرزمینی

٠۴٢٠۴،٩۵٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري فیبر نوری  12

core up to 48core

outdoorدرون داکت-

زیرزمینی

٠۵٣٢٨،٨۵٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equal orآوري فیبر نوری 

more than 48 core

outdoorدرون داکت-

زیرزمینی

٠۶۴٢٢،٩١٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

up toآوري کابل فیبر نوری - 

 ١٢core outdoorدفن در -

خاک

٠٧١۵۵،٢٢٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري کابل فیبر نوری 

٢۴core up to 48core

outdoorدفن در خاک-

٠٨٢٣۴،٢٣٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري کابل فیبر نوری 

or more than 48 core

outdoorدفن در خاک -

٠٩٣٢٣،۴۶٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

up toآوري کابل فیبر نوری - 

 ١٢core indoorداخل داکت -

)Indoorيا سیني (

١٠١٧۴،٢٨٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equalآوري کابل فیبر نوری 

٢۴core up to 48core

indoorداخل داکت يا سیني-

)Indoor(

١١٢۵۴،۶٧٠ متر

عملیات کابل کشی يا جمع

equal orآوري کابلفیبر نوری 

more than 48 core indoor-

داخل داکت يا سیني

)Indoor(

١٢٣۴٣،٩٠٠ متر

٩٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07151
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای مخابرات در اسکله ٠٧١۵
٠٧١۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

عملیات کابل کشی يا جمع

&CAT5آوري کابل

CAT6داخل داکت-

١٣١۴٢،٨٧٠ متر

Network Rackعملیات نصب

mounted PATCH PANEL 24

port، آرایش کابل شبکه ،

لیبل زنی و تست کابل ھاي

Cat5

١۴١٢٣،٧٧٠ سراتصال

Network Rackعملیات نصب

mounted PATCH PANEL 24

port، آرایش کابل شبکه ،

لیبل زنی و تست کابل ھاي

Cat6

١۵١٩٣،١١٠ سراتصال

OCDF Rack mountedنصب

PATCH PANELو آرایش

پیگتیل ، لیبل زنی ، فیوژن و

تست

١۶٨١۶،١١٠ عدد

Telephoneعملیات نصب 

Rack mounted PATCH

PANEL 25 Portمخصوص

کابل مسی تلفن و آرایش

کابل درون آن

١٧۴،۵٣١،٠٩٠ عدد

Telephoneعملیات نصب 

Rack mounted PATCH

PANEL 50 Portمخصوص

کابل مسی تلفن و آرایش

کابل درون آن

١٨۶،٩٧۵،۶١٠ عدد

فیوژن فیبر نوری و تست

OTDR
١٩٨٣٢،١١٠ Core

RJ45سوکت زنی  ٢٠١۵۶،٠۶٠ عدد

RJ11سوکت زنی  ٢١٧٨،٠٣٠ عدد

عملیات مفصل بندی فیبر

up toنوری -  12 core-

مفصل خاکی

٢٢١٢،١٧۵،۵۵٠ عدد

عملیات مفصل بندی فیبر

- مفصل٢۴COREنوری - 

خاکی

٢٣٢٣،٨٢۵،١١٠ عدد

عملیات مفصل بندی فیبر

- مفصل۴٨COREنوری - 

خاکی

٢۴٣٨،۴۶٧،۴۴٠ عدد

سرفیش زنی کابل آنتن ٢۵٧٨،٠٣٠ عدد

نصب اسپلیتر کابل آنتن ٢۶١٣٠،٠۵٠ عدد

نصب تقویت کننده آنتن ٢٧٨۶۶،٩٩٠ عدد

٩١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07161 [2] 07162

V<=1000V>1000
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای متفرقه  ٠٧١۶
٠٧١۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

اھم چک و تلفن چک ٠١١،٢٩۶،٨٩٠٢،۵٩٣،٧٧٠ مورد

عیب یابی با دستگاه ھاي

Cable Fault Finderعیب یاب 
٠٢٣،٠۵٩،٣٧٠۶،١١٨،٧۵٠ مورد

Insulationتست عايقي با 

Tester
٠٣٢،٠٣٩،۵٨٠٢،٠٣٩،۵٨٠ مورد

Phaseتست توالي فاز ھا 

Out Test
٠۴٠۴،٠٧٩،١٧٠ مورد

٩٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07171 [2] 07172

V<=1000V>1000
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای متفرقه در اسکله ٠٧١٧
٠٧١٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

اھم چک و تلفن چک ٠١١،٧٣۵،١١٠٣،۴٧٠،٢٢٠ مورد

عیب یابی با دستگاه ھاي

Cable Fault Finderعیب یاب 
٠٢۴،٠٣۴،٨٨٠٨،٠۶٩،٧۶٠ مورد

Insulationتست عايقي با 

Tester
٠٣٢،۶٨٩،٩٢٠٢،۶٨٩،٩٢٠ مورد

Phaseتست توالي فاز ھا 

Out Test
٠۴٠۵،٣٧٩،٨۴٠ مورد

٩٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07181 [2] 07182 [3] 07183

CoverEl, Tee, CrossStraight Part
رديف

(بھاي واحد (ريال

سینی و نردبان کابل ٠٧١٨
٠٧١٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

جدا سازی سینی کابل و

نردبان ھای فرسوده
٠١٣٢،۵۴٠١۵١،٨۵٠١٠٨،۴٧٠ کیلوگرم

نصب سینی و نردبان کابل به

١٠cmعرض <
٠٢١٠٢،۴٩٠۴٧٨،٢۶٠٣۴١،۶٢٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

٣٠cm<١٠>=عرض
٠٣١٢٨،١١٠۵٩٧،٨٣٠۴٢٧،٠٢٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

۶٠cm<٣٠>=عرض
٠۴١٧٠،٨١٠٧٩٧،١١٠۵۶٩،٣۶٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

٨٠cm<۶٠>=عرض
٠۵٢۵٢،۶٩٠١،١٧٩،٢۴٠٨۴٢،٣١٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

٨٠عرض>
٠۶٣٠٣،٢٣٠١،۴١۵،٠٩٠١،٠١٠،٧٨٠ متر

٩۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07191 [2] 07192 [3] 07193

CoverEl, Tee, CrossStraight Part
رديف

(بھاي واحد (ريال

سینی و نردبان کابل در اسکله ٠٧١٩
٠٧١٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

جدا سازی سینی کابل و

نردبان ھای فرسوده
٠١۴٩،٩٠٠٢٣٢،٨٧٠١۶۶،٣٣٠ کیلوگرم

نصب سینی و نردبان کابل به

١٠cmعرض<
٠٢١۵۴،٨۴٠٧٢٢،۵٨٠۵١۶،١٣٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

٣٠cm<١٠>=عرض
٠٣١٩٣،۵۵٠٩٠٣،٢٣٠۶۴۵،١۶٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

۶٠cm<٣٠>=عرض
٠۴٢۵٨،٠۶٠١،٢٠۴،٣٠٠٨۶٠،٢١٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

٨٠cm<۶٠>=عرض
٠۵٣٧۵،٢۴٠١،٧۵١،١٣٠١،٢۵٠،٨١٠ متر

نصب سینی و نردبان کابل به

٨٠عرض>
٠۶۴۵٠،٢٩٠٢،١٠١،٣۶٠١،۵٠٠،٩٧٠ متر

٩۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

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

 [1] 07201 [2] 07202 [3] 07203 [4] 07204 [5] 07205

13-17 Core18-27 Core28-37 CoreMore Than 37 Core
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای کنترل/مخابرات ٠٧٢٠
٠٧٢٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

۶١٠،١mm²۴٠٢،٣٠٠۶٣٨سطح مقطع<= ٠١٢٢۵،٠۶٠٢۶٩،٣٧٠٣۴٣،٢٢٠ سر

٢٫۵mm²<١٧٢١،٨٩٠٩٢۴،۴٣٠=>سطح مقطع ٠٢٣٩٢،٧٣٠۴٨١،٣۵٠۶٢٩،٠۴٠ سر

۴mm²<٢٫۵١،٠٠٠،۴٣٠١،٢٠٢،٩٧٠=>سطح مقطع ٠٣۵٠۴،١۵٠۶٢٠،۶٢٠٨١۴،٧۴٠ سر

٩۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

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

 [1] 07211 [2] 07212 [3] 07213 [4] 07214 [5] 07215

13-17 Core18-27 Core28-37 CoreMore Than 37 Core
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای کنترل/مخابرات در اسکله ٠٧٢١
٠٧٢١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

١mm²۵۶۶،۴٣٠٨٩٩،١۶٠سطح مقطع<= ٠١٣١۶،٨٩٠٣٧٩،٢٧٠۴٨٣،٢۵٠ سر

٢٫۵mm²<١١،٠١۶،۴٢٠١،٣٠١،۶٠٠=>سطح مقطع ٠٢۵۵٢،٩۶٠۶٧٧،٧۴٠٨٨۵،۶٩٠ سر

۴mm²<٢٫۵١،۴٠٨،۶٠٠١،۶٩٣،٧٨٠=>سطح مقطع ٠٣٧٠٩،٨۴٠٨٧٣،٨٣٠١،١۴٧،١۵٠ سر

٩٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07221 [2] 07222 [3] 07223 [4] 07224

1 core2 Cores3 Cores4,5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره ٠٧٢٢
٠٧٢٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٢٫۵mm²١۶٩،١٧٠سطح مقطع<=  ٠١۴۴،٠٣٠۶٨،٩٢٠١٠٨،١۶٠ سر

١٠mm²<٢٫۵٢٩٢،٠٢٠=>سطح مقطع ٠٢۶٣،۴۴٠١٠٧،٧۵٠١٨١،٢۶٠ سر

٣۵mm²<١٠۶۵۴،۵۵٠=>سطح مقطع ٠٣١۶۵،٧٧٠٠۴٩٠،٩١٠ سر

٩۵mm²<٣۵١،٠٩٨،٣٠٠=>سطح مقطع ٠۴٣٠٠،٢۶٠٠٨٣۴،١٣٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١،۴٧۴،١۴٠ ٠۵۴١٨،۵٣٠٠١،٢٢۵،١٧٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
١،٩۶٣،۶۵٠ ٠۶۴٨٩،۵١٠٠١،۶۶٨،٢۶٠ سر

٣٠٠mm²٢،٢۵٩،٠۴٠<سطح مقطع ٠٧٧٨٢،٠٩٠٠١،٨۶٨،٠٠٠ سر

٩٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07231 [2] 07232 [3] 07233 [4] 07234

1 core2 Cores3 Cores4,5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره در اسکله ٠٧٢٣
٠٧٢٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٢٫۵mm²٢٣٨،١٩٠سطح مقطع<=  ٠١۶١،٩٩٠٩٧،٠۵٠١۵٢،٢٨٠ سر

١٠mm²<٢٫۵۴١١،١۶٠=>سطح مقطع ٠٢٨٩،٣٢٠١۵١،٧١٠٢۵۵،٢١٠ سر

٣۵mm²<١٠٩٢١،۶١٠=>سطح مقطع ٠٣٢٣٣،۴٠٠٠۶٩١،٢٠٠ سر

٩۵mm²<٣۵١،۵۴۶،۴٠٠=>سطح مقطع ٠۴۴٢٢،٧۶٠٠١،١٧۴،۴۶٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
٢،٠٧۵،۵٩٠ ٠۵۵٨٩،٢٩٠٠١،٧٢۵،٠۵٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٢،٧۶۴،٨٢٠ ٠۶۶٨٩،٢٣٠٠٢،٣۴٨،٩١٠ سر

٣٠٠mm²٣،١٨٠،٧٣٠<سطح مقطع ٠٧١،١٠١،١٨٠٠٢،۶٣٠،١۴٠ سر

٩٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07241 [2] 07242 [3] 07243 [4] 07244

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار ٠٧٢۴
٠٧٢۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

۴۶٠،٢٫۵mm²٢١١ سطح مقطع<= ٠١۵٨،٨٠٠٩٨،۴۶٠١۴٠،٩٨٠ سر

١٠mm²<٢٫۵۴٢٢،٩٣٠=>سطح مقطع ٠٢٩٠،۶٣٠١۵٣،٩٣٠٢۵٣،٧۶٠ سر

٣۵mm²<١٠٩١۵،٢۵٠=>سطح مقطع ٠٣٢١۵،۵٠٠٠۶٨۶،۴٣٠ سر

٩۵mm²<٣۵١،٣٧٢،٨٧٠=>سطح مقطع ٠۴۴١٢،٨۵٠٠١،١٧۵،٩۴٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١،۶۶٨،٢۶٠ ٠۵۴۶٣،٩٨٠٠١،۴١۶،۴٨٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٢،٣۶٨،٧۴٠ ٠۶۶٨۶،۴٣٠٠١،٩۶٣،۶۵٠ سر

٣٠٠mm²٣،١۴۵،٢١٠<سطح مقطع ٠٧٨٨٣،٣۶٠٠٢،۵۵۴،۴٣٠ سر

١٠٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07251 [2] 07252 [3] 07253 [4] 07254

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار در اسکله ٠٧٢۵
٠٧٢۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٢٫۵mm²٢٩٧،٧۴٠ سطح مقطع<= ٠١٨٢،٧٩٠١٣٨،۶۴٠١٩٨،۵٠٠ سر

١٠mm²<٢٫۵۵٩۵،۴٩٠=>سطح مقطع ٠٢١٢٧،۶٠٠٢١۶،٧٣٠٣۵٧،٢٩٠ سر

٣۵mm²<١٠١،٢٨٨،۶٧٠=>سطح مقطع ٠٣٣٠٣،۴٢٠٠٩۶۶،۵٠٠ سر

٩۵mm²<٣۵١،٩٣٣،٠٠٠=>سطح مقطع ٠۴۵٨١،٣٠٠٠١،۶۵۵،٧٣٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
٢،٣۴٨،٩١٠ ٠۵۶۵٣،٢٨٠٠١،٩٩۴،۴١٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٣،٣٣۵،١٨٠ ٠۶٩۶۶،۵٠٠٠٢،٧۶۴،٨٢٠ سر

٣٠٠mm²۴،۴٢٨،۴۶٠<سطح مقطع ٠٧١،٢۴٣،٧٧٠٠٣،۵٩۶،۶۴٠ سر

١٠١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07261 [2] 07262 [3] 07263 [4] 07264

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

٢٠KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط - تا  ٠٧٢۶
٠٧٢۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠۶،٧٠٧،۴٩٠=>سطح مقطع ٠١٢،۵۵٧،٠٧٠٠۶،۶١١،٨٣٠ سر

٩۵mm²<٣۵٩،٠٩٧،۴٩٠=>سطح مقطع ٠٢۴،٢٢١،٨٣٠٠٩،٠٠١،٨۴٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١٢،١١٠،٩١٠ ٠٣۵،٠١٨،۴٩٠٠١٢،٠١۵،٢۶٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
١۴،٨١٢،۶٢٠ ٠۴۶،٣۶٩،٣۵٠٠١۴،٧١۶،٩٧٠ سر

٣٠٠mm²١٧،۵١۴،٣۴٠<سطح مقطع ٠۵٧،٧٢٠،٢١٠٠١٧،۴١٨،۶٨٠ سر

١٠٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07271 [2] 07272 [3] 07273 [4] 07274

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

در اسکله٢٠KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط - تا  ٠٧٢٧
٠٧٢٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠٩،۴۴۴،١۴٠=>سطح مقطع ٠١٣،۶٠٠،٣۶٠٠٩،٣٠٩،۴۶٠ سر

٩۵mm²<٣۵١٢،٨٠٩،٢٧٠=>سطح مقطع ٠٢۵،٩۴۴،٣٣٠٠١٢،۶٧۴،۵٩٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١٧،٠۵٢،١۶٠ ٠٣٧،٠۶۶،٠۴٠٠١۶،٩١٧،۴٨٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٢٠،٨۵۶،١٧٠ ٠۴٨،٩۶٨،٠۵٠٠٢٠،٧٢١،۴٩٠ سر

٣٠٠mm²٢۴،۶۶٠،١٩٠<سطح مقطع ٠۵١٠،٨٧٠،٠۵٠٠٢۴،۵٢۵،۵٠٠ سر

١٠٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07281 [2] 07282 [3] 07283 [4] 07284

1 Core2 Core3 Cores3 Cores + PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

٣٣KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط -  ٠٧٢٨
٠٧٢٨۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠٧،۴٢۴،۴٩٠=>سطح مقطع ٠١٢،٧٩۶،٠٨٠٠٧،٣٢٨،٨٣٠ سر

٩۵mm²<٣۵١٠،١٧٣،٠٠٠=>سطح مقطع ٠٢۴،۵٨٠،٣٣٠٠١٠،٠٧٧،٣۴٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١٣،٣٠۵،٩٢٠ ٠٣۵،۴٩۶،۵٠٠٠١٣،٢١٠،٢۶٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
١۶،٢۴۶،۶٣٠ ٠۴۶،٩۶۶،٨۵٠٠١۶،١۵٠،٩٧٠ سر

٣٠٠mm²١٩،١٨٧،٣۴٠<سطح مقطع ٠۵٨،۴٣٧،٢١٠٠١٩،٠٩١،۶٩٠ سر

١٠۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07291 [2] 07292 [3] 07293 [4] 07294

1 Core2 Core3 Cores3 Cores + PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

در اسکله٣٣KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط -  ٠٧٢٩
٠٧٢٩۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠١٠،۴۵٣،۶٨٠=>سطح مقطع ٠١٣،٩٣۶،٨٧٠٠١٠،٣١٩،٠٠٠ سر

٩۵mm²<٣۵١۴،٣٢٣،۵٨٠=>سطح مقطع ٠٢۶،۴۴٩،١٠٠٠١۴،١٨٨،٩٠٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١٨،٧٣۴،٧٣٠ ٠٣٧،٧٣٩،٠٧٠٠١٨،۶٠٠،٠۵٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٢٢،٨٧۵،٢۵٠ ٠۴٩،٨٠٩،٣٣٠٠٢٢،٧۴٠،۵٧٠ سر

٣٠٠mm²٢٧،٠١۵،٧٨٠<سطح مقطع ٠۵١١،٨٧٩،۵٩٠٠٢۶،٨٨١،٠٩٠ سر

١٠۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07301 [2] 07302 [3] 07303 [4] 07304

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

آرمردار با غالف٢٠KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط - تا 
سربی

٠٧٣٠
٠٧٣٠۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠٧،۶۶٣،۴٩٠=>سطح مقطع ٠١٢،٨٧۵،٧۴٠٠٧،۵۶٧،٨۴٠ سر

٩۵mm²<٣۵١٠،۵٣١،۵٠٠=>سطح مقطع ٠٢۴،۶٩٩،٨٣٠٠١٠،۴٣۵،٨۴٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١٣،٧٠۴،٢۵٠ ٠٣۵،۶۵۵،٨٣٠٠١٣،۶٠٨،۶٠٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
١۶،٧٢۴،۶٣٠ ٠۴٧،١۶۶،٠٢٠٠١۶،۶٢٨،٩٧٠ سر

٣٠٠mm²١٩،٧۴۵،٠١٠<سطح مقطع ٠۵٨،۶٧۶،٢١٠٠١٩،۶۴٩،٣۵٠ سر

١٠۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07311 [2] 07312 [3] 07313 [4] 07314

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

آرمردار با غالف٢٠KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط - تا 
سربی در اسکله

٠٧٣١
٠٧٣١۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠١٠،٧٩٠،١٩٠=>سطح مقطع ٠١۴،٠۴٩،٠۵٠٠١٠،۶۵۵،۵١٠ سر

٩۵mm²<٣۵١۴،٨٢٨،٣۵٠=>سطح مقطع ٠٢۶،۶١٧،٣۶٠٠١۴،۶٩٣،۶٧٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١٩،٢٩۵،۵٨٠ ٠٣٧،٩۶٣،۴١٠٠١٩،١۶٠،٩٠٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٢٣،۵۴٨،٢٨٠ ٠۴١٠،٠٨٩،٧۶٠٠٢٣،۴١٣،۶٠٠ سر

٣٠٠mm²٢٧،٨٠٠،٩٧٠<سطح مقطع ٠۵١٢،٢١۶،١٠٠٠٢٧،۶۶۶،٢٩٠ سر

١٠٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07321 [2] 07322 [3] 07323 [4] 07324

1 core2 Cores3 Cores4 - 5 Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

آرمردار با غالف سربی٣٣KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط -  ٠٧٣٢
٠٧٣٢۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠٨،۵٢٣،٨٩٠=>سطح مقطع ٠١٣،١۶٢،۵۴٠٠٨،۴٢٨،٢۴٠ سر

٩۵mm²<٣۵١١،٨٢٢،١٠٠=>سطح مقطع ٠٢۵،١٣٠،٠٣٠٠١١،٧٢۶،۴۵٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
١۵،١٣٨،٢۵٠ ٠٣۶،٢٢٩،۴٣٠٠١۵،٠۴٢،۶٠٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
١٨،۴۴۵،۴٣٠ ٠۴٧،٨٨٣،٠٢٠٠١٨،٣۴٩،٧٨٠ سر

٣٠٠mm²٢١،٧۵٢،۶٢٠<سطح مقطع ٠۵٩،۵٣۶،۶١٠٠٢١،۶۵۶،٩۶٠ سر

١٠٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07331 [2] 07332 [3] 07333 [4] 07334

1 core2 Cores3 Cores4 - 5  Cores
رديف

(بھاي واحد (ريال

آرمردار با غالف سربی٣٣KVسرسیم بندی کابل ھاي فشار متوسط - 
در اسکله

٠٧٣٣
٠٧٣٣۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

٣۵mm²<١٠١٢،٠٠١،۶۴٠=>سطح مقطع ٠١۴،۴۵٢،٨۶٠٠١١،٨۶۶،٩۶٠ سر

٩۵mm²<٣۵١۶،۶۴۵،۵٢٠=>سطح مقطع ٠٢٧،٢٢٣،٠٨٠٠١۶،۵١٠،٨۴٠ سر

١٨۵mm²سطح<=

٩۵مقطع>
٢١،٣١۴،۶۶٠ ٠٣٨،٧٧١،٠۴٠٠٢١،١٧٩،٩٨٠ سر

٣٠٠mm²سطح<=

١٨۵مقطع>
٢۵،٩٧١،١٧٠ ٠۴١١،٠٩٩،٢٩٠٠٢۵،٨٣۶،۴٩٠ سر

٣٠٠mm²٣٠،۶٢٧،۶٨٠<سطح مقطع ٠۵١٣،۴٢٧،۵۵٠٠٣٠،۴٩٣،٠٠٠ سر

١٠٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07341 [2] 07342 [3] 07343

داکت پالستیکیلوله ھای غیر فلزیلوله ھای فلزی
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندويیت ھا ٠٧٣۴
٠٧٣۴۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

نصب کاندوییت سایز کمتر از

میلیمتر١۶
٠١۵۵٢،٨٢٠٣۶٨،۴٨٠٢٨١،٧٣٠ متر

نصب کاندوییت سایز بیشتر

٣٢کمترمساوی از ٢٠مساوی 

میلیمتر

٠٢۶٧٣،٨٢٠۴۵٩،٢٣٠٣٧٩،١٧٠ متر

نصب کاندوییت سایز بیشتر از

میلیمتر۴٠
٠٣٧٩۴،٨١٠۵١۴،١٩٠۴۵٩،٢٣٠ متر

١١٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07351 [2] 07352 [3] 07353

داکت پالستیکیلوله ھای غیر فلزیلوله ھای فلزی
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندويیت ھا در اسکله ٠٧٣۵
٠٧٣۵۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

نصب کاندوییت سایز کمتر از

میلیمتر١۶
٠١٧۴٢،۶۴٠۵٠٠،٩۶٠٣٧٨،٨٠٠ متر

نصب کاندوییت سایز بیشتر

٣٢کمترمساوی از ٢٠مساوی 

میلیمتر

٠٢٩١٢،٩٩٠۶٢٨،٧٢٠۵١۶،٠٠٠ متر

نصب کاندوییت سایز بیشتر از

میلیمتر۴٠
٠٣١،٠٨٣،٣۵٠٧٠۶،١١٠۶٢٨،٧٢٠ متر

١١١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07361 [2] 07362 [3] 07363

پالستیکیفلزیفلزی ضد انفجار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلند ٠٧٣۶
٠٧٣۶۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

A <=16 mm ٠١١،٨٩۶،١٠٠١،۵٣٣،١٢٠٩٨٨،۶۶٠ عدد

20 mm < A <= 32 mm ٠٢٢،۶٢٢،٠۵٠٢،٢۵٩،٠٧٠١،١٧٠،١۵٠ عدد

40 mm < A <= 63 mm ٠٣٣،۵٣٩،٣٠٠٢،٩٨۵،٠٢٠١،٧٢۴،۴٣٠ عدد

73 mm <= A ٠۴۴،٩٩١،٢٠٠۴،٢۶۵،٢۵٠٢،٣٨٠،٠۶٠ عدد

١١٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 07371 [2] 07372 [3] 07373

پالستیکیفلزیفلزی ضد انفجار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلند در اسکله ٠٧٣٧
٠٧٣٧۶۴

گروه کد

فصل ھفتم-کابل کشی و سیم کشی 

A <=16 mm ٠١٢،۶١۶،٠٩٠٢،١٠۵،٠٣٠١،٣٣٨،۴٢٠ عدد

20 mm < A <= 32 mm ٠٢٣،۶٣٨،٢٣٠٣،١٢٧،١۶٠١،۵٩٣،٩۶٠ عدد

40 mm < A <= 63 mm ٠٣۴،٩٢٩،٧٣٠۴،١۴٩،٣٠٠٢،٣٧۴،٣٩٠ عدد

73 mm <= A ٠۴۶،٩٧۴،٠٠٠۵،٩۵١،٨۶٠٣،٢٩٧،۵٢٠ عدد

١١٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھشتم-ارت و برق گیر

فصل ھشتم- ارت و برق گیر

١.در بھای واحد ردیف ھای این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی حمل از انبار،در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی، آزمایش و

تحویل به کارفرما منظور شده است.

٢.در صورت نیاز به ارایه گواھی نامه معتبر توسط شرکت ثالث ذیصالح اضافه بھا به مبلغ٣٠% به قیمت ردیف ھای مرتبط  تعلق می گیرد.

٣.عملیات اجرای سیم و کابل در بھای واحد ردیف ھای این فصل منظور نشده است و باید از ردیف ھای مربوط از فصل کابل کشی و سیم کشی استفاده شود.

)" ھزینه ھای مربوط به تامین ابزار و مواد مصرفی این عملیات لحاظ شده است.(۴Cadweld.در بھای واحد ردیف" عملیات جوش انفجاری

۵.بھای نصب میله ارت تا طول ٢/۵ متر و با روش ضربه ای (فرو کردن میله داخل زمین) محاسبه شده است . در صورتی که طول بیش از ٢/۵ متر باشد بابت ھر

متر طول اضافه بھا به مبلغ ٣٠ در صد به بھای ردیف اضافه می شود.

١١۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھشتم-ارت و برق گیر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 08011
رديف

(بھاي واحد (ريال

ارت و برق گیر ٠٨٠١
٠٨٠١۶۴

گروه کد

فصل ھشتم-ارت و برق گیر

بازدید، تمیزکاری و آچارکشی

و گریس کاری اتصاالت

(تجھیز، اصلی و باسبار)

٠١١٠٣،۴۵٠ مورد

اندازه گیری مقاومت ارت ٠٢١،١۵۴،٣٧٠ مورد

عملیات جوش انفجاری

)Cadweld(
٠٣٢،۶٢٣،٢٩٠ مورد

تعمیر صاعقه گیر ٠۴٢،١٩٨،٧٣٠ مورد

تعویض صاعقه گیر ٠۵٢،٠۵١،۵٢٠ مورد

تمیزکاری، بازسازی و رفع

اشكال بخش الكتریكال

چاھک ارت

٠۶١،٠٠٠،۶٧٠ مورد

Weather Shieldنصب ارتینگ  ٠٧٢٠۶،٩١٠ مورد

اجرای سیستم ارت با تسمه

مسی در سایز ھای مختلف
٠٨١٣١،١۶٠ مورد

اجراي سیستم ارتینگ شامل

يك عدد صفحه مسي باپیچ و

مھره وبست ھاي الزم، نمك و

ذغال یا مواد کاھنده مقاومت

زمین

٠٩٩،٠۶٣،٨٧٠ مورد

اجراي سیستم ارت با انواع

میله ارت در سايزھاي مختلف

متر٣در ھر نوع زمین به طول 

١٠۴،٨۶٠،۶٠٠ مورد

اجراي سیستم ارت باتسمه يا

میله در سایزھاي مختلف

(مش)

١١٣،٩۴٠،٩۵٠ مورد

surge arresterتعمیر  ١٢٢،٣٢٨،۴٠٠ مورد

surge arresterتعويض  ١٣٢،٢۵۴،٧٩٠ مورد

تعویض سیستم ھم بندي

سقف مخزن
١۴۴،٣٧٢،١۴٠ مورد

نصب چاھک ارت با درپوش ١۵٠ عدد

١١۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھشتم-ارت و برق گیر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 08021
رديف

(بھاي واحد (ريال

ارت و برق گیر در اسکله ٠٨٠٢
٠٨٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھشتم-ارت و برق گیر

بازدید، تمیزکاری و آچارکشی

و گریس کاری اتصاالت

(تجھیز، اصلی و باسبار)

٠١١٣٣،۵۴٠ مورد

اندازه گیری مقاومت ارت ٠٢١،۵٢۴،٣۴٠ مورد

عملیات جوش حرارتی

)Cadweld(
٠٣٣،۴۵١،١۶٠ مورد

تعمیر صاعقه گیر ٠۴٢،٩٧۴،۶٠٠ مورد

تعویض صاعقه گیر ٠۵٢،٧۶٧،٣٣٠ مورد

اجرای سیستم ارت با تسمه

مسی در سایز ھای مختلف
٠۶١٧٢،۵۶٠ مورد

surge arresterتعمیر  ٠٧٣،٠٣۵،٩۵٠ مورد

surge arresterتعويض  ٠٨٢،٩٣٢،٣٢٠ مورد

١١۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

برقفصل نھم- تجھیزات

١.در بھای واحد ردیف ھای این فصل، ھزینه تمام مراحل اجرای کار از قبیل حمل از انبار، آماده سازی و نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تکیه گاه یا براکت طبق

نقشه و مشخصات فنی و ھمچنین کارھای تکمیلی مانند نصب المپ، اتصال زمین و آزمایش، روشن کردن و تحویل به کارفرما در قیمت ردیف ھای مربوط لحاظ

گردیده است.

٢.تامین دستگاه ھا و ابزار الزم برای آزمایش ھای پیش راه اندازی و راه اندازی در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

٣.قیمت باز کردن و بستن کاور یا دیگر محافظ ھای تعبیه شده برای در دسترس نبون تجھیزات در بھای واحد ردیف ھای این فصل منظور شده است.

۴.ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تکیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل فلز کاری و جوشکاری محاسبه می شود.

۵. در صورت نیاز به ارایه گواھی نامه معتبر توسط شرکت ثالث ذیصالح، اضافه بھا به مبلغ ٣٠ درصد به قیمت ردیف ھای مرتبط در این فصل تعلق می گیرد.

۶.درصورت انجام عملیات بر روی تجھیزات ضد انفجار در تابلوھا، اضافه بھا به مبلغ ٣٠ درصد به قیمت ردیف ھای مرتبط در این فصل تعلق می گیرد. 

٧.ردیف ھای در آوردن و جازدن کلید ھا در تابلوھا و کلیدھای برق فشار متوسط عملیات روانکاری ریل ھا، چرخ ھا و اینترالک ھا لحاظ شده است.

٨. در تمامی ردیف ھای تست رله ھا و تجھیزات حفاظتی،حمل ابزارآالت، انجام تست، تنظیم و کالیبره نمودن تجھبز، تکمیل برگه بازدید و تھیه گزارش در بھای

واحد ردیف لحاظ شده است.

٩. در ردیف ھای مربوط به بازدید و تمیزکاری و آچارکشی تجھیزات، پیدا کردن نقاط معیوب و تھیه گزارشات مربوط به آن در بھای واحد ردیف لحاظ شده است.

١٠. چراغ ھای فلورسنت و کامپکت در این فصل شامل انواع چراغ با باالست الکترونیکی یا القایی، انواع راه انداز و ھمچنین با یا بدون خازن اصالح ضریب قدرت

می باشد.

١١٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار ضعیف ٠٩٠١
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به کار

نمودن آن پس از اتمام

٠١١،٩٣٣،٨١٠ مورد

بازدید و تمیزکاری تجھیزات

کنترل و فرمان تابلو
٠٢۵٠٩،٩۶٠ مورد

آچارکشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات کنترل
٠٣٧۶۴،٩۴٠ مورد

بازدید و تمیزکاری شینه ھا و

اتصاالت مربوط
٠۴١،۵۴۶،۴٧٠ مورد

آچارکشی شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۵١،٢٢١،۵٧٠ مورد

عایقكاری شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۶١،٨٧١،٣٨٠ مورد

تست عایقی شینه ھا ٠٧١،٣١٧،۶٠٠ مورد

تمیزکاری و تعمیر اتصاالت

ارت تابلو
٠٨١،١٠١،٠۶٠ مورد

تمیزکاری،آچارکشی، اندازه

گیری و بازرسی از کلیه

تجھیزات تابلوی مقاومت

اتصال زمین

٠٩٠ مورد

تعمیر و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمین
١٠٠ مورد

بازکردن،

سرویس،آچارکشی،تست

عایقی و بستن و آب بندی

باس داکت

١١٣،۶٩٧،٠٣٠ مورد

تعمیر باس داکت ١٢١،٧١۴،٣۶٠ مورد

بررسی مکانیزم قطع و وصل

کلید و روان کاری کلیه

متعلقات مکانیکی آن

١٣١،۴٢٨،۴٨٠ مورد

تعویض قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۴١،٢٨٩،٩٣٠ مورد

تعمیر قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۵١،٩٩١،۴۵٠ مورد

انجام تست ھدایت الکتریکی ١۶٨٠١،٧۴٠ مورد

بازدید، تمیز کاری و تعویض

واشرھا و درزبندھا
١٧١،۴٣٧،٢٧٠ مورد

آچارکشی اتصاالت کابل ھای

قدرت و متعلقات
١٨١،٠٢۴،۵۵٠ مورد

باز نمودن ، تمیز کاری و بستن

تیغه ھای ثابت و متحرک

مدارات قدرت

١٩١،۶۴۵،١۶٠ مورد

در آوردن و جازدن کلید خال یا

ھوایی در سلول به ھمراه

ملزومات و متعلقات

٢٠٣۵٩،٠٧٠ مورد

تعویض کلید ھوایی در سلول

به طور کامل ھمراه با

متعلقات

٢١۵،١٨٢،۴۶٠ مورد

١١٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار ضعیف ٠٩٠١
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تعویض سکسیونر سه پل در

سلول به طور کامل ھمراه با

متعلقات

٢٢٢،٣۶٢،٩٩٠ مورد

تعویض فیوز فشنگی صنعتی

،فیوز کتابی،دسته

منقلی،دسته صاف

٢٣۵٩۶،٩۶٠ مورد

تعویض فیوز ھای کپسولی یا

شیشه ای مخصوص حفاظت

تجھیزات تابلو

٢۴٣٣۶،٢٩٠ مورد

تعویض پایه فیوز یک پل یا

)amper I<160Aدوپل(
٢۵١،٧٧۶،۴٠٠ مورد

تعویض پایه فیوز یک پل یا

amperدوپل( 630<

I=>160A(

٢۶٢،۴٩٠،۶۴٠ مورد

تعویض پایه فیوز یک پل یا

)amper I=>630Aدوپل(
٢٧٣،٣۴٣،۴٢٠ مورد

تعویض پایه فیوز سه پل یا

)amper I<160Aچھارپل(
٢٨٢،٠٨۶،٧١٠ مورد

تعویض پایه فیوز سه پل یا

amperچھارپل( 630<

I=>160A(

٢٩٢،٨٩۴،۵٧٠ مورد

تعویض پایه فیوز سه پل یا

)amper I=>630Aچھارپل(
٣٠٣،۶۶٨،١۶٠ مورد

Amperتعویض كلید اتوماتیك (

I<125(
٣١٢،١٩٢،٠۴٠ مورد

Amperتعویض كلید اتوماتیك (

 =>١٢۵I(
٣٢٢،٩٣٩،۴٩٠ مورد

تعویض فیوز مینیاتوری ٣٣٧١٨،۶٣٠ مورد

تعویض ريل فلزی با كلیه

لوازم نصب از قبیل پیچ، مھره

و پرچ و بست ھای مخصوص

٣۴۴٣٠،٧٩٠ مورد

تعویض كلید حفاظت نشت

جريان زمین دو پل
٣۵١،۵٠۴،٩٩٠ مورد

تعویض كلید حفاظت نشت

جريان زمین چھار پل،
٣۶٢،۴٠٢،٧٠٠ مورد

تعویض انواع رله و تایمر ھای

کنترلی
٣٧١،٢٩۴،٣٣٠ مورد

تعویض تايمر تابلو برای فرمان

روشنايی
٣٨١،٩٨٧،٧١٠ مورد

تعویض كلید گردان تابلويی به

طور كامل.
٣٩١،۴۴۴،۵٨٠ مورد

تعویض قطعات مکانیزم

داخلی کلید ھا (بوبین ھای

قطع ،بوبین وصل،بوبین ھای

حفاظتی یا موتور و مکانیزم

ھای شارژ)

۴٠٣،٩٧۵،۴٢٠ مورد

تعویض كنتاكت كمكی

١NC+1NO وAC یاDCکلید

کامپکت

۴١٢،٨۶٧،٠۴٠ مورد

١١٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار ضعیف ٠٩٠١
٠٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

KWتعویض كنتاكتور ( 75

<=P(
۴٢٢،۶٨۶،٩٧٠ مورد

KWتعویض كنتاكتور ( 75=>

P<250(
۴٣٣،٣١۴،٧۶٠ مورد

KWتعویض كنتاكتور ( 250=>

P(
۴۴۴،٢٧٢،٨٨٠ مورد

تعویض كنتاكت كمكی

كنتاكتور
۴۵١،۴١۴،٩۵٠ مورد

تعویض رله اضافه بار

Amperحرارتی(بی متال) ( 

I<=110(

۴۶٢،٢٢٢،٨٢٠ مورد

تعویض رله اضافه بار

Amper Iحرارتی(بی متال) ( 

(١١٠<

۴٧٢،٧٧٧،٠٠٠ مورد

تعویض چراغ سیگنال برای

نصب روی تابلو
۴٨٩۵٠،٨٠٠ مورد

تعویض دكمه فشاری براي

نصب روی تابلو
۴٩١،٣۵۴،٧۴٠ مورد

تعویض دكمه فشاری دوبل

برای قطع و وصل
۵٠١،٧۵٨،۶٧٠ مورد

تعویض جعبه پالستیكی

روكار، با دكمه فشاری برای

به كارانداختن موتور يا

كنتاكتورھای روشنايی

۵١١،٨٧٠،٠٢٠ مورد

تعویض ترمینال براي ھادی

A<=50ھايی با مقطع ( 

میلیمتر مربع)

۵٢۴٣٠،٧٩٠ مورد

تعویض ترمینال برای ھادی

A=50ھايی به مقطع ( 

میلیمتر مربع)

۵٣٧١٨،۶٣٠ مورد

تعویض شمش مسی با

مقاطع مختلف ھمراه با کلیه

اتصاالت مورد نیاز و عالئم

شناسایی و ھشدار

۵۴٢،١٩٢،٠۴٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال از

مدارات فرمان در انواع تابلو

ھا

۵۵٢،٠۵٩،١٨٠ مورد

تعویض مقره تابلویی برای

نصب شینه ھمراه با کلیه

متعلقات

۵۶٨٩٠،۴٠٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال از

استارتر ھای روشنایی
۵٧١،٣٢٠،٢۶٠ مورد

<=Wتعویض پانل به وزن (

 ۵٠KG(
۵٨۶٨،۵٠٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>۵٠W=<120(
۵٩١٠٨،۶٣٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>١٢٠W(
۶٠٧۵،٢٣٠ کیلوگرم

١٢٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار ضعیف در اسکله ٠٩٠٢
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به کار

نمودن آن پس از اتمام

٠١٢،۶٠١،۶٠٠ مورد

بازدید و تمیزکاری تجھیزات

کنترل و فرمان تابلو
٠٢۶٧٧،۶٢٠ مورد

آچارکشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات کنترل
٠٣١،٠١۶،۴٣٠ مورد

بازدید و تمیزکاری شینه ھا و

اتصاالت مربوط
٠۴٢،٠۵۶،٢٢٠ مورد

آچارکشی شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۵١،۵٩٨،٧۶٠ مورد

عایقكاری شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۶٢،۵١٣،۶٨٠ مورد

تست عایقی شینه ھا ٠٧١،٧٩۴،۵٨٠ مورد

تمیزکاری و تعمیر اتصاالت

ارت تابلو
٠٨١،۵١٩،٩٩٠ مورد

تمیزکاری،آچارکشی، اندازه

گیری و بازرسی از کلیه

تجھیزات تابلوی مقاومت

اتصال زمین

٠٩٠ مورد

تعمیر و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمین
١٠٠ مورد

بازکردن،

سرویس،آچارکشی،تست

عایقی و بستن و آب بندی

باس داکت

١١۵،١۴۴،٨١٠ مورد

تعمیر باس داکت ١٢٢،٣۵٣،٢١٠ مورد

بررسی مکانیزم قطع و وصل

کلید و روان کاری کلیه

متعلقات مکانیکی آن

١٣٢،٠١١،٣٠٠ مورد

تعویض قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۴١،٨١۶،٢٣٠ مورد

تعمیر قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۵٢،٧۴٣،٣۶٠ مورد

انجام تست ھدایت الکتریکی ١۶١،٠۶٨،٢۵٠ مورد

بازدید، تمیز کاری و تعویض

واشرھا و درزبندھا
١٧١،٩۶٣،٠٧٠ مورد

آچارکشی اتصاالت کابل ھای

قدرت و متعلقات
١٨١،۴۴٢،۵۶٠ مورد

باز نمودن ، تمیز کاری و بستن

تیغه ھای ثابت و متحرک

مدارات قدرت

١٩٢،٣١۶،٣٩٠ مورد

در آوردن و جازدن کلید خال یا

ھوایی در سلول به ھمراه

ملزومات و متعلقات

٢٠۵٠۵،۵٧٠ مورد

تعویض کلید ھوایی در سلول

به طور کامل ھمراه با

متعلقات

٢١٧،٠۵۴،۴٨٠ مورد

١٢١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار ضعیف در اسکله ٠٩٠٢
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تعویض سکسیونر سه پل در

سلول به طور کامل ھمراه با

متعلقات

٢٢٣،٣٢٧،٠٩٠ مورد

تعویض فیوز فشنگی صنعتی

،فیوز کتابی،دسته

منقلی،دسته صاف

٢٣٨١٠،٢١٠ مورد

تعویض فیوز ھای کپسولی یا

شیشه ای مخصوص حفاظت

تجھیزات تابلو

٢۴۴۴٣،١٩٠ مورد

تعویض پایه فیوز یک پل یا

)amper I<160Aدوپل(
٢۵٢،۴٧٠،٨۶٠ مورد

تعویض پایه فیوز یک پل یا

amperدوپل( 630<

I=>160A(

٢۶٣،۴٧۶،۵١٠ مورد

تعویض پایه فیوز یک پل یا

)amper I=>630Aدوپل(
٢٧۴،۶٧٧،٢۴٠ مورد

تعویض پایه فیوز سه پل یا

)amper I<160Aچھارپل(
٢٨٢،٩٠٧،٧٨٠ مورد

تعویض پایه فیوز سه پل یا

amperچھارپل( 630<

I=>160A(

٢٩۴،٠۴۵،٢۵٠ مورد

تعویض پایه فیوز سه پل یا

)amper I=>630Aچھارپل(
٣٠۵،١٢۴،٣٧٠ مورد

Amperتعویض كلید اتوماتیك (

I<125(
٣١٣،٠۵۶،٠٨٠ مورد

Amperتعویض كلید اتوماتیك (

 =>١٢۵I(
٣٢۴،١٠٨،۵٠٠ مورد

تعویض فیوز مینیاتوری ٣٣٩٨١،۵٣٠ مورد

تعویض ريل فلزی با كلیه

لوازم نصب از قبیل پیچ، مھره

و پرچ و بست ھای مخصوص

٣۴۵٧۶،٢۵٠ مورد

تعویض كلید حفاظت نشت

جريان زمین دو پل
٣۵٢،٠٨٨،٧٢٠ مورد

تعویض كلید حفاظت نشت

جريان زمین چھار پل،
٣۶٣،٣۵٢،٧٠٠ مورد

تعویض انواع رله و تایمر ھای

کنترلی
٣٧١،٧٩٢،١١٠ مورد

تعویض تايمر تابلو برای فرمان

روشنايی
٣٨٢،٧٨٣،۵۴٠ مورد

تعویض كلید گردان تابلويی به

طور كامل.
٣٩٢،٠٠٣،۶٧٠ مورد

تعویض قطعات مکانیزم

داخلی کلید ھا (بوبین ھای

قطع ،بوبین وصل،بوبین ھای

حفاظتی یا موتور و مکانیزم

ھای شارژ)

۴٠۵،۵۶٧،٠٨٠ مورد

تعویض كنتاكت كمكی

١NC+1NO وAC یاDCکلید

کامپکت

۴١۴،٠٠۶،۴٩٠ مورد

١٢٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار ضعیف در اسکله ٠٩٠٢
٠٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

KWتعویض كنتاكتور ( 75

<=P(
۴٢٣،٧۵٢،٩۵٠ مورد

KWتعویض كنتاكتور ( 75=>

P<250(
۴٣۴،۶٣۶،٨٨٠ مورد

KWتعویض كنتاكتور ( 250=>

P(
۴۴۵،٩٨۵،٩١٠ مورد

تعویض كنتاكت كمكی

كنتاكتور
۴۵١،٩۶١،٩۵٠ مورد

تعویض رله اضافه بار

Amperحرارتی(بی متال) ( 

I<=110(

۴۶٣،٠٩٩،۴٢٠ مورد

تعویض رله اضافه بار

Amper Iحرارتی(بی متال) ( 

(١١٠<

۴٧٣،٨٧٩،٧٢٠ مورد

تعویض چراغ سیگنال برای

نصب روی تابلو
۴٨١،٣٠٨،۴٣٠ مورد

تعویض دكمه فشاری براي

نصب روی تابلو
۴٩١،٨٧٧،١۶٠ مورد

تعویض دكمه فشاری دوبل

برای قطع و وصل
۵٠٢،۴۴۵،٩٠٠ مورد

تعویض جعبه پالستیكی

روكار، با دكمه فشاری برای

به كارانداختن موتور يا

كنتاكتورھای روشنايی

۵١٢،۶٠٢،۶٨٠ مورد

تعویض ترمینال براي ھادی

A<=50ھايی با مقطع ( 

میلیمتر مربع)

۵٢۵٧۶،٢۵٠ مورد

تعویض ترمینال برای ھادی

A=50ھايی به مقطع ( 

میلیمتر مربع)

۵٣٩٨١،۵٣٠ مورد

تعویض شمش مسی با

مقاطع مختلف ھمراه با کلیه

اتصاالت مورد نیاز و عالئم

شناسایی و ھشدار

۵۴٣،٠۵۶،٠٨٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال از

مدارات فرمان در انواع تابلو

ھا

۵۵٢،٨۶٩،٠٢٠ مورد

تعویض مقره تابلویی برای

نصب شینه ھمراه با کلیه

متعلقات

۵۶١،٢٢٣،٣٧٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال از

استارتر ھای روشنایی
۵٧١،٨٢٨،۶٣٠ مورد

<=Wتعویض پانل به وزن (

 ۵٠KG(
۵٨٩١،۵٩٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>۵٠W=<120(
۵٩١۴٢،٠۴٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>١٢٠W(
۶٠١٠١،۵۵٠ کیلوگرم

١٢٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار متوسط ٠٩٠٣
٠٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به کار

نمودن آن پس از اتمام

٠١٢،۴٨٨،٠٠٠ مورد

بازدید و تمیزکاری تجھیزات

کنترل و فرمان تابلو
٠٢٨٢٩،٣٣٠ مورد

آچارکشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات کنترل
٠٣٩۶۶،٩١٠ مورد

بازدید و تمیزکاری شینه ھا و

اتصاالت مربوط
٠۴٢،۵٢١،١٨٠ مورد

آچارکشی شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۵١،٨٧١،٣٨٠ مورد

عایقكاری شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۶٢،۶٧٩،٢۴٠ مورد

تست عایقی شینه ھا ٠٧١،٧٢١،۵٣٠ مورد

تمیزکاری و تعمیر اتصاالت

ارت تابلو
٠٨٢،٠۵٩،١٨٠ مورد

تمیزکاری،آچارکشی، اندازه

گیری و بازرسی از کلیه

تجھیزات تابلوی مقاومت

اتصال زمین

٠٩٠ مورد

تعمیر و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمین
١٠٠ مورد

بازکردن،

سرویس،آچارکشی،تست

عایقی و بستن و آب بندی

باس داکت

١١۴،٨۴٨،۴١٠ مورد

تعمیر باس داکت ١٢١،٩٩١،۴۵٠ مورد

بررسی مکانیزم قطع و وصل

کلید و روان کاری کلیه

متعلقات مکانیکی آن

١٣٢،١٠٩،۵٠٠ مورد

تعویض قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۴٢،٠٠۴،١٧٠ مورد

تعمیر قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۵٣،١٢١،٣٣٠ مورد

انجام تست ھدایت الکتریکی ١۶١،٠٠٣،٧١٠ مورد

بازدید، تمیز کاری و تعویض

واشرھا و درزبندھا
١٧١،۶٠٩،٠٣٠ مورد

تعویض روغن در کلید ھای

روغنی
١٨١،٩٣١،٠۵٠ مورد

تست فشار گاز ١٩٢،٢٠۶،٣٨٠ مورد

آچارکشی اتصاالت کابل ھای

قدرت و متعلقات
٢٠١،٧٠۵،۵٧٠ مورد

باز نمودن ، تمیز کاری و بستن

تیغه ھای ثابت و متحرک

مدارات قدرت

٢١٣،۴١١،١۵٠ مورد

باز و بسته نمودن مخزن

روغن و نمونه برداری از روغن
٢٢١،٧١۴،٣۶٠ مورد

١٢۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار متوسط ٠٩٠٣
٠٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تست مقاومت عایقی روغن

کلید
٢٣٢،٢٠۶،٣٨٠ مورد

در آوردن و جازدن کلید روغنی

در سلول به ھمراه ملزومات و

متعلقات

٢۴٧١۴،٢۴٠ مورد

درsf6در آوردن و جازدن کلید

سلول به ھمراه ملزومات و

متعلقات

٢۵۵١٢،٢٧٠ مورد

در آوردن و جازدن کلید خال یا

ھوایی در سلول به ھمراه

ملزومات و متعلقات

٢۶۴٢۶،٣٩٠ مورد

تعویض سکسیونر سه پل در

سلول به طور کامل ھمراه با

متعلقات

٢٧٣،۶١١،١۶٠ مورد

تعویض پايه فیوز جھت نصب

در فضای داخل تابلو به طور

.MVكامل و با فیوز 

٢٨٢،٨٩٣،۴٣٠ مورد

MVتعویض فشنگ فیوز  ٢٩١،۵٩۴،٨۴٠ مورد

تعویض ترانسفورماتور ولتاژ

MVسه فاز یا تک فاز 
٣٠٣،۵۵٨،٣۵٠ مورد

تعویض برق گیر ٣١٢،١۵٨،٧۴٠ مورد

بازرسی ،تمیز کاری داخل و

بیرون سلول ھا
٣٢٨٩٠،۴٠٠ مورد

بررسی و رفع اشکال از لوال ،

درب، قفل، دستگیره سلول
٣٣١،۴۶۶،٠٩٠ مورد

تعویض قطعات مکانیزم

داخلی کلید ھا (بوبین ھای

قطع ،بوبین وصل،بوبین ھای

حفاظتی یا موتور و مکانیزم

ھای شارژ)

٣۴۶،۶٩٩،۵٢٠ مورد

تعویض كنتاكت كمكی

١NC+1NO وAC یاDCکلید

کامپکت

٣۵٣،٩٧۵،۴٢٠ مورد

تعویض شمش مسی با

مقاطع مختلف ھمراه با کلیه

اتصاالت مورد نیاز و عالئم

شناسایی و ھشدار

٣۶٣،۵۵۴،٠٩٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال از

مدارات فرمان در انواع تابلو

ھا

٣٧٢،۶٨۶،٩٧٠ مورد

تعویض مقره تابلویی برای

نصب شینه ھمراه با کلیه

متعلقات

٣٨١،۶٣٧،٨۵٠ مورد

<=Wتعویض پانل به وزن (

 ۵٠KG(
٣٩٧٩،۵٨٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>۵٠W=<120(
۴٠١١٩،٧٢٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>١٢٠W(
۴١٧٩،۶۶٠ کیلوگرم

١٢۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09041
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار متوسط در اسکله ٠٩٠۴
٠٩٠۴۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به کار

نمودن آن پس از اتمام

٠١٣،٣٨١،٨٩٠ مورد

بازدید و تمیزکاری تجھیزات

کنترل و فرمان تابلو
٠٢١،١٢٧،٣٠٠ مورد

آچارکشی تجھیزات و ترمینال

ھای مدارات کنترل
٠٣١،٣٠٠،٨٠٠ مورد

بازدید و تمیزکاری شینه ھا و

اتصاالت مربوط
٠۴٣،۴٢٨،۶١٠ مورد

آچارکشی شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۵٢،۵١٣،۶٨٠ مورد

عایقكاری شینه ھا و اتصاالت

مربوط
٠۶٣،۶۵١،١۵٠ مورد

تست عایقی شینه ھا ٠٧٢،٣۶٣،٣١٠ مورد

تمیزکاری و تعمیر اتصاالت

ارت تابلو
٠٨٢،٨۶٩،٠٢٠ مورد

تمیزکاری،آچارکشی، اندازه

گیری و بازرسی از کلیه

تجھیزات تابلوی مقاومت

اتصال زمین

٠٩٠ مورد

تعمیر و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمین
١٠٠ مورد

بازکردن،

سرویس،آچارکشی،تست

عایقی و بستن و آب بندی

باس داکت

١١۶،٧۶۵،٩۶٠ مورد

تعمیر باس داکت ١٢٢،٧۴٣،٣۶٠ مورد

بررسی مکانیزم قطع و وصل

کلید و روان کاری کلیه

متعلقات مکانیکی آن

١٣٢،٩٧٠،١٨٠ مورد

تعویض قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۴٢،٨٢١،٨٨٠ مورد

تعمیر قطعات مکانیکی و

متعلقات آن در کلید
١۵۴،٣٣۴،٢٣٠ مورد

انجام تست ھدایت الکتریکی ١۶١،٣۵٢،۶١٠ مورد

بازدید، تمیز کاری و تعویض

واشرھا و درزبندھا
١٧٢،٢٠۴،٩١٠ مورد

تعویض روغن در کلید ھای

روغنی
١٨٢،۶۵٨،٣١٠ مورد

تست فشار گاز ١٩٣،٠٧۶،٢٨٠ مورد

آچارکشی اتصاالت کابل ھای

قدرت و متعلقات
٢٠٢،۴٠١،۴۵٠ مورد

باز نمودن ، تمیز کاری و بستن

تیغه ھای ثابت و متحرک

مدارات قدرت

٢١۴،٨٠٢،٨٩٠ مورد

باز و بسته نمودن مخزن

روغن و نمونه برداری از روغن
٢٢٢،٣۵٣،٢١٠ مورد

١٢۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09041
رديف

(بھاي واحد (ريال

تابلو ھا و کلید ھای برق فشار متوسط در اسکله ٠٩٠۴
٠٩٠۴۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تست مقاومت عایقی روغن

کلید
٢٣٣،٠٧۶،٢٨٠ مورد

در آوردن و جازدن کلید روغنی

در سلول به ھمراه ملزومات و

متعلقات

٢۴١،٠٠۵،۶۵٠ مورد

درsf6در آوردن و جازدن کلید

سلول به ھمراه ملزومات و

متعلقات

٢۵٧٢١،٢٨٠ مورد

در آوردن و جازدن کلید خال یا

ھوایی در سلول به ھمراه

ملزومات و متعلقات

٢۶۶٠٠،٣۶٠ مورد

تعویض سکسیونر سه پل در

سلول به طور کامل ھمراه با

متعلقات

٢٧۵،٠۵۴،٢١٠ مورد

تعویض پايه فیوز جھت نصب

در فضای داخل تابلو به طور

.MVكامل و با فیوز 

٢٨۴،٠۴٣،۶۵٠ مورد

MVتعویض فشنگ فیوز  ٢٩٢،٢١۵،٢٣٠ مورد

تعویض ترانسفورماتور ولتاژ

MVسه فاز یا تک فاز 
٣٠۵،٠١٠،١۶٠ مورد

تعویض برق گیر ٣١٣،٠١٩،٣٠٠ مورد

بازرسی ،تمیز کاری داخل و

بیرون سلول ھا
٣٢١،٢٢٣،٣٧٠ مورد

بررسی و رفع اشکال از لوال ،

درب، قفل، دستگیره سلول
٣٣٢،٠٣٣،٩۵٠ مورد

تعویض قطعات مکانیزم

داخلی کلید ھا (بوبین ھای

قطع ،بوبین وصل،بوبین ھای

حفاظتی یا موتور و مکانیزم

ھای شارژ)

٣۴٩،۴٠٢،۶١٠ مورد

تعویض كنتاكت كمكی

١NC+1NO وAC یاDCکلید

کامپکت

٣۵۵،۵۶٧،٠٨٠ مورد

تعویض شمش مسی با

مقاطع مختلف ھمراه با کلیه

اتصاالت مورد نیاز و عالئم

شناسایی و ھشدار

٣۶۴،٩٧٣،٨۵٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال از

مدارات فرمان در انواع تابلو

ھا

٣٧٣،٧۵٢،٩۵٠ مورد

تعویض مقره تابلویی برای

نصب شینه ھمراه با کلیه

متعلقات

٣٨٢،٢٧۵،٧٩٠ مورد

<=Wتعویض پانل به وزن (

 ۵٠KG(
٣٩١٠٧،٢٠٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>۵٠W=<120(
۴٠١۵٧،۶۴٠ کیلوگرم

KGتعویض پانل به وزن (

>١٢٠W(
۴١١٠٧،٧٩٠ کیلوگرم

١٢٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09051
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای روشنايی ٠٩٠۵
٠٩٠۵۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

باز کردن قاب معیوب و

تعویض و نصب قاب کامل

چراغ فلورسنت غیر صنعتی

روکار یا توکار

٠١٨٩٠،۴٠٠ مورد

باز کردن قاب معیوب و

تعویض و نصب قاب کامل

چراغ کامپکت صنعتی روکار یا

تو کار

٠٢٧١٨،۶٣٠ مورد

با ز کردن قاب یا پایه چراغ

معیوب و تعویض و نصب قاب

کامل یا پایه چراغ کامل چراغ

ھای دیواری  یا سقفی

٠٣۴٣٠،٧٩٠ مورد

باز کردن المپ ھای معیوب و

تعویض و نصب انواع المپ

ھای درون قاب چراغ یا پایه

چراغ بطور کامل

٠۴٢٠١،١٠٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض و نصب چراغ ھای ضد

شعله

٠۵٢،٣٣۴،٩٨٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض ونصب  انواع چراغ

وات۴٠٠وات تا ١٢۵روشنایی 

٠۶١،۶۵٣،٩۵٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض ونصب  انواع  چراغ

١٠٠٠وات تا ۴٠٠روشنایی 

وات

٠٧١،٩٣١،٠۵٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض ونصب چراغ پاركی یا

چمنی با حباب، المپ با یا

بدون سبد محافظ

٠٨٨٠۴،۶٣٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

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

٠٩١،٢٠٨،۵۶٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض انواع چراغ فلورسنت

صنعتی، ضد انفجار و ضد آب

١٠١،٠۴٠،۶۵٠ مورد

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ فلورسنت ضد

انفجار

١١١،٣٨۴،١٧٠ مورد

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ ھای روشنایی

وات١٠٠٠تا ١٢۵

١٢١،٧٨٠،٧٩٠ مورد

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ ھای ضد شعله

وات١٠٠٠تا ١٢۵

١٣٢،٠٨١،٣٠٠ مورد

١٢٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09051
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای روشنايی ٠٩٠۵
٠٩٠۵۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ ھای روشنایی تا

وات١٢۵

١۴٧١٨،۶٣٠ مورد

تامین روشنایی موقت برای

عملیات تعمیراتی
١۵٢،٠۶۶،۶٧٠ مورد

تعویض انواع قوطی تقسیم و

قوطی کلید و پریز
١۶٨٩٠،۴٠٠ مورد

تعویض زانو و سه راه دردار،

برای لوله ھای برق در سایز

مختلف

١٧۶٠٢،۵۵٠ مورد

تعویض انواع اتصاالت لوله

ھای فلزی در سایز مختلف
١٨۴٣٠،٧٩٠ مورد

تعویض جعبه تقسیم دردار

ضد انفجار
١٩١،٠۴٠،۶۵٠ مورد

تعویض زانوی دردار ضدانفجار ٢٠۶٧٧،۶٨٠ مورد

تعویض انواع بست لوله ھای

برق
٢١٢٢٩،۴٩٠ مورد

تعویض ھواکش ھای سه فاز

و تک فاز در درون دفاتر و

تاسیسات صنعتی

٢٢١،٧٨٠،٧٩٠ مورد

تعویض پايه فلزی چراغ برق

به طور كامل و لکه گیری

پوشش پایه

٢٣٩،٢٩٩،۶٠٠ مورد

نصب پالک مشخصات بر روی

تجھیز
٢۴٢٢۶،٢٧٠ مورد

سرویس، تعویض المنت ھای

برقی
٢۵١،٢٠۵،١٠٠ مورد

تعویض انواع کلید و پریز

،شستی به صورت روکار و

توکار

٢۶١،٠٣٣،٣۴٠ مورد

عیب یابی مدارات سیستم

روشنایی
٢٧١،٧٢٨،٨۵٠ مورد

تعویض انواع ساکت و پالک

در سایز ھای مختلف
٢٨١،١۶٧،۴٩٠ مورد

نصب اتصاالت مربوط به

تجھیزات سیار در تاسیسات
٢٩٢،١۶٨،٠٧٠ مورد

تعویض انواع آیفن به صورت

روکار و توکار
٣٠٢،٠۵٩،١٨٠ مورد

تعویض فیوز باکس ھای

کولری ھمراه با فیوز مربوطه
٣١٧١٨،۶٣٠ مورد

١٢٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09061
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای روشنايی در اسکله ٠٩٠۶
٠٩٠۶۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

باز کردن قاب معیوب و

تعویض و نصب قاب کامل

چراغ فلورسنت غیر صنعتی

روكار یا توکار   

٠١١،٢٢٣،٣٧٠ مورد

باز کردن قاب معیوب و

تعویض و نصب قاب کامل

چراغ کامپکت غیر صنعتی

روکار یا توکار 

٠٢٧٩١،٩۵٠ مورد

باز کردن قاب یا پایه چراغ

معیوب و تعویض و نصب قاب

کامل یا پایه چراغ کامل سایر

چراغ ھای دیواری یا سقفی

٠٣۵٧۶،٢۵٠ مورد

باز کردن المپ ھای معیوب و

تعویض و نصب انواع المپ

ھای درون قاب چراغ یا پایه

چراغ بطور کامل

٠۴٣٣٨،۵٧٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض و نصب چراغ ھای ضد

شعله 

٠۵٣،٢٢٧،٠۴٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض و نصب انواع چراغ

وات۴٠٠وات تا ١٢۵روشنایی 

٠۶٢،٢۶٨،١۶٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض و نصب انواع چراغ

١٠٠٠وات تا ۴٠٠روشنایی 

وات

٠٧٢،۶۵٨،٣١٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض و نصب چراغ پاركی یا

چمنی با حباب ، المپ  دارای

یا بدون سبد محافظ

٠٨١،١٢٠،٨٠٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض چراغ آگاه كننده قرمز

برای ساختمان ھای یا نقاط

مرتفع به طور كامل و یك عدد

المپ تسمه اتصال، بدون

تابلوی فرمان مربوط، و بدون

پايه

٠٩١،۶٨٩،۵٣٠ مورد

باز کردن چراغ معیوب و

تعویض انواع چراغ فلورسنت

صنعتی، ضد انفجار و ضد آب

١٠١،۴٣۴،٩٣٠ مورد

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ فلورسنت ضد

انفجار

١١١،٩١٨،۶١٠ مورد

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ ھای روشنایی

وات١٠٠٠تا ١٢۵

١٢٢،۴۴۶،٧۵٠ مورد

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ ھای ضد شعله

وات١٠٠٠تا ١٢۵

١٣٢،٨۶٩،٨٧٠ مورد

١٣٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09061
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای روشنايی در اسکله ٠٩٠۶
٠٩٠۶۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

سرویس و تعویض متعلقات

انواع چراغ ھای روشنایی تا

وات١٢۵

١۴٩٨١،۵٣٠ مورد

تامین روشنایی موقت برای

انجام عملیات تعمیراتی
١۵٢،٧٨٨،۶۶٠ مورد

تعویض انواع قوطی تقسیم و

قوطی کلید و پریز
١۶١،٢٢٣،٣٧٠ مورد

تعویض زانو و سه راه دردار،

برای لوله ھای برق در سایز

مختلف

١٧٨١٨،٠٩٠ مورد

تعویض انواع اتصاالت لوله

ھای فلزی در سایز مختلف
١٨۵٧۶،٢۵٠ مورد

تعویض جعبه تقسیم دردار

ضد انفجار
١٩١،۴٣۴،٩٣٠ مورد

تعویض زانوی دردار ضدانفجار ٢٠٩٢٣،٨٧٠ مورد

تعویض انواع بست لوله ھای

برق
٢١٢٩٨،٨٨٠ مورد

باز کردن و تعویض ھواکش

ھای سه فاز و تک فاز در

درون دفاتر و تاسیسات

صنعتی

٢٢٢،۴۴۶،٧۵٠ مورد

تعویض پايه فلزی چراغ

متر به طور٩روشنایی تا 

كامل و  متعلقات الکتریکی و

لکه گیری پوشش پایه

٢٣١١،٨٠٠،٨٢٠ مورد

نصب پالک مشخصات بر روی

تجھیز
٢۴٢٨٨،٢٩٠ مورد

سرویس، تعویض المنت ھای

برقی
٢۵١،۶٣۶،١٧٠ مورد

باز کردن کلید و پریز معیوب و

تعویض انواع کلید و پریز ،

شستی به صورت روکار و

توکار

٢۶١،٣٩۴،٣٣٠ مورد

عیب یابی مدارات سیستم

روشنایی
٢٧٢،۴٠٣،٩٢٠ مورد

تعویض انواع ساکت و پالک

در سایز ھای مختلف
٢٨١،۶١٣،۵٢٠ مورد

نصب اتصاالت مربوط به

تجھیزات سیار در تاسیسات
٢٩٢،٨١٠،٢٢٠ مورد

تعویض انواع آیفن به صورت

روکار و توکار
٣٠٢،٨۶٩،٠٢٠ مورد

تعویض فیوز باکس ھای

کولری ھمراه با فیوز مربوط
٣١٩٨١،۵٣٠ مورد

١٣١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09071
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات اندازه گیری ٠٩٠٧
٠٩٠٧۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تعویض كنتور تك فاز ٠١٣،١۶۶،٧۴٠ مورد

تعویض كنتور سه فاز

مستقیم
٠٢٣،٩۶۵،۴١٠ مورد

تعویض كنتور سه فاز

غیرمستقیم
٠٣۵،٧٠۵،٨۴٠ مورد

تعویض آمپر متر تک فاز یا سه

فاز
٠۴٢،١١١،۶٧٠ مورد

تعویض انواع تجھیزات اندازه

گیری شامل: کسینوس فی

متر، مولتی متر، وات متر، وار

متر

٠۵٢،٧٣٩،۴۶٠ مورد

تعویض انواع تجھیزات اندازه

گیری شامل: فرکانس متر ،

ولت متر

٠۶١،٧۴٠،٢٨٠ مورد

تعمیر و تنظیم انواع تجھیزات

اندازه گیری
٠٧١،٧۴٠،٢٨٠ مورد

تعویض ترانس ايزوله در رنج

ھای ولتاژی مختلف و توان

ھای مختلف

٠٨٢،۶٢١،٨٨٠ مورد

تعویض ترانس جريان از نوع

عبوری
٠٩۶،٠٧٧،٠٧٠ مورد

تعویض ترانس جريان از نوع

حلقوی
١٠۴،٧٠٨،١٨٠ مورد

تعویض كلید تبديل ولت متر

تابلويی
١١١،٩٩۴،٠٩٠ مورد

تعویض كلید تبديل آمپر متر

تابلويی
١٢٢،٣۶٢،۵٨٠ مورد

تعویض آناالیزر جھت اندازه

گیری كمیت ھای الكتريكی
١٣٢،٩٩۵،٨۶٠ مورد

١٣٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09081
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات اندازه گیری در اسکله  ٠٩٠٨
٠٩٠٨۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تعویض كنتور تك فاز ٠١۴،۴٢٨،۴۶٠ مورد

تعویض كنتور سه فاز

مستقیم
٠٢۵،۵۵٢،٩٩٠ مورد

تعویض كنتور سه فاز

غیرمستقیم
٠٣٨،٠٣٣،٨٢٠ مورد

تعویض آمپر متر تک فاز یا سه

فاز
٠۴٢،٩۴٢،٩٢٠ مورد

تعویض انواع تجھیزات اندازه

گیری شامل: کسینوس فی

متر، مولتی متر، وات متر، وار

متر

٠۵٣،٨٢۶،٨۵٠ مورد

تعویض انواع تجھیزات اندازه

گیری شامل: فرکانس متر ،

ولت متر

٠۶٢،۴٢٠،٠١٠ مورد

تعمیر و تنظیم انواع تجھیزات

اندازه گیری
٠٧٢،۴٢٠،٠١٠ مورد

تعویض ترانس ايزوله در رنج

ھای ولتاژی مختلف و توان

ھای مختلف

٠٨٣،۶۶١،٣٠٠ مورد

تعویض ترانس جريان از نوع

عبوری
٠٩٨،۴٩۵،٩١٠ مورد

تعویض ترانس جريان از نوع

حلقوی
١٠۶،۵٩٨،٨١٠ مورد

تعویض كلید تبديل ولت متر

تابلويی
١١٢،٧٧٧،٣٧٠ مورد

تعویض كلید تبديل آمپرمتر

تابلويی
١٢٣،٢٩۶،٢١٠ مورد

تعویض آناالیزر جھت اندازه

گیری كمیت ھای الكتريكی
١٣۴،١٨٧،٨٧٠ مورد

١٣٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09091
رديف

(بھاي واحد (ريال

رله ھا و سیستم ھای حفاظتی برق ٠٩٠٩
٠٩٠٩۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تست وتنظیم رله اضافه

جريان تاخیری
٠١۵،٣٩٣،۴١٠ مورد

تست وتنظیم رله اضافه

جريان لحظه ای
٠٢۴،٧۶۵،۶٢٠ مورد

تست وتنظیم رله اتصال زمین

آنی
٠٣۴،٣٩۴،٢٣٠ مورد

تست وتنظیم رله اتصال زمین

تاخیری
٠۴۴،٨٣۶،٣٣٠ مورد

تست وتنظیم رله ديفرانسیل ٠۵٨،٢١۶،٧٠٠ مورد

تست و تنظیم رله ھای

حفاظت ژنراتور
٠۶۵،٨١٩،١۵٠ مورد

Buchholzتست وتنظیم رله  ٠٧۴،۵٣٨،٨۴٠ مورد

تست وتنظیم رله محافظ

روغن
٠٨۵،٧٠۵،۶٩٠ مورد

تست و تنظیم رله اضافه بار

حرارتی
٠٩١،٧۴٠،٢٨٠ مورد

تست وتنظیم رله نشت جريان ١٠٢،٠۵۴،١٧٠ مورد

گرد گیری و غبار زدايی، تمیز

كاری و روانكاری رله باز شده
١١١،١٢٧،٣٠٠ مورد

تست ترانس جریان ١٢۶،٢٧٧،۶٠٠ مورد

تست ترانس ولتاژ ١٣٣،٧٩۶،٠٧٠ مورد

نصب مادگی تست پالک به

ھمراه سیم بندی مورد نیاز
١۴١،٨٩٧،٢٣٠ مورد

تعویض یک واحد رله حفاظتی

در انواع مختلف
١۵٧،٩٣۶،٠١٠ مورد

تست و تنظیم تجھیزات اندازه

گیری
١۶١،٣١٣،٠٠٠ مورد

تست انواع رله ھا ی سوپر

وایزری
١٧٢،٠۵۴،١٧٠ مورد

١٣۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09101
رديف

(بھاي واحد (ريال

رله ھا و سیستم ھای حفاظتی برق در اسکله ٠٩١٠
٠٩١٠۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

تست و تنظیم رله اضافه

جريان تاخیری
٠١٧،۴٧٢،٧٠٠ مورد

تست و تنظیم رله اضافه

جريان لحظه ای
٠٢۶،۵٨٨،٧٧٠ مورد

تست و تنظیم رله اتصال

زمین آنی
٠٣۶،٠۶۵،٨۶٠ مورد

تست و تنظیم رله اتصال

زمین تاخیری
٠۴۶،۶٨٨،٣٣٠ مورد

تست و تنظیم رله ديفرانسیل ٠۵١١،۴۴٧،٨٩٠ مورد

تست و تنظیم رله ھای

حفاظت ژنراتور
٠۶٨،١۶٣،٠۶٠ مورد

Buchhilzتست و تنظیم رله  ٠٧۶،٢۶٩،۴٧٠ مورد

تست و تنظیم رله محافظ

روغن
٠٨٧،٩٧٣،٠٠٠ مورد

تست و تنظیم رله اضافه بار

حرارتی
٠٩٢،۴٢٠،٠١٠ مورد

تست و تنظیم رله نشت

جريان
١٠٢،٨۶١،٩٧٠ مورد

گرد گیری و غبار زدايی، تمیز

كاری و روانكاری رله باز شده
١١١،۵۵۶،٩۴٠ مورد

تست ترانس جریان ١٢٨،٧١٧،۶۵٠ مورد

تست ترانس ولتاژ ١٣۵،٢٢٣،۶۵٠ مورد

نصب مادگی تست پالک به

ھمراه سیم بندی مورد نیاز
١۴٢،۶۴٠،٩٩٠ مورد

تعویض یک واحد رله حفاظتی

در انواع مختلف
١۵١١،١۴٣،۶٠٠ مورد

تست و تنظیم تجھیزات اندازه

گیری
١۶١،٨١٨،۴٠٠ مورد

تست انواع رله ھا ی سوپر

وایزری
١٧٢،٨۶١،٩٧٠ مورد

١٣۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نھم-تجھیزات برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 09111
رديف

(بھاي واحد (ريال

فعالیت ھای متفرقه برق ٠٩١١
٠٩١١۶۴

گروه کد

فصل نھم-تجھیزات برق

نصب بست یا پایه نگھدارنده

در بتن یا آھن بوسیله تفنگ

مربوط 

٠١٢١٨،۶١٠ عدد

تامین روشنایی موقت جھت

اجام عملیات تعمیراتی
٠٢١۴٢،٣٧٠ مورد

١٣۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم-الکتروموتور

فصل دھم- الکتروموتور

یا دیگر محافظ ھای تعبیه شده برای در دسترس نبون تجھیزات در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.١. ھزینه بازکردن و بستن کاور

٢. در ردیف ھایی از این فصل که ھریک از عملیات تست یا بررسی در آن ذکر  شده است انجام عملیات حمل ابزارآالت تکمیل برگه بازدید و تھیه و ارایه گزارش

فنی در در بھای واحد ردیف لحاظ شده است.

ھزینه تجھیزاتی مانند انواع سنگ جت و دریل و ھمچنین ھزینه عملیات باز و بسته کردن و تعویض ادوات جانبی٣DC. در ردیف ھای مربوط به تعمیر موتورھای 

در بھای واحد ردیف لحاظ شده است.

۴. در صورت انجام عملیات آچارکشی اتصاالت پایه الکتروموتور، تنھا ۵٠ درصد قیمت ردیف" بازکردن پایه الکتروموتور و بستن پس از اتمام کار" قابل پرداخت است.

۵.در ردیف" راه اندازی الکتروموتور ھمراه با ثبت مقادیر الکتریکی آنالیز و ارایه گزارش فنی" عملیات تست ھای پیش راه اندازی در بھای واحد ردیف لحاظ شده

است.

در اسکله آن دسته از فعالیت ھای تعمیراتی است که روی الکتروموتورھا بواسطه عدم امکان جابجایی۶LV.منظور از تعمیرات اساسی الکتروموتورھای 

دستگاه، در محل اسکله انجام می پذیرد.

١٣٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم-الکتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
>= X واحدسطح مقطع 8 Kw

 [1] 10011 [2] 10012 [3] 10013 [4] 10014 [5] 10015

8 < X =< 20 Kw20 < X =< 50 Kw50 < X =< 100 Kw X > 100 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

LVتعمیرات اساسی الکتروموتور ھاي  ١٠٠١
١٠٠١۶۴

گروه کد

فصل دھم-الکتروموتور

قطع و وصل برق و باز کردن،

بستن سویچ مربوط و نصب و

جمع آوری تخته خطر بر روی

آن

۵٩٠،٩٩٠٧٩٣،۵٣٠ ٠١۴٧٩،۶۴٠۴٧٩،۶۴٠۴٧٩،۶۴٠ مورد

تمیز کاری جعبه اتصاالت،

بازکردن پیچ و مھره ھای

اتصاالت الکتریکی کابل

ورودی برق و ارت، مھار و

کاور کردن آن و نصب مجدد

آنھا

١،٧٧٢،٩٧٠١،٩٧۵،۵١٠ ٠٢٩۵٩،٢٧٠١،۴٣٨،٩١٠١،۵۴٩،٣١٠ مورد

تعویض یا تعمیر قطعات جعبه

اتصاالت موتور
١،١٨١،٩٨٠١،٣١٧،٠١٠ ٠٣٧١٩،۴۶٠٩۵٩،٢٧٠١،٠٣٢،٨٨٠ مورد

گریس کاری و تمیز کاری بدنه

الکترو موتور
١٩۶،٩٣٠٢٩۵،٣٩٠ ٠۴٩٨،۴۶٠١١٨،١۶٠١۴٧،٧٠٠ مورد

باز کردن گلند و جداسازی

کابل آن و بستن آنھا
١،۵٣١،٧۶٠١،۶٢۴،۶٠٠ ٠۵۵٩٠،٧٨٠٨٨۶،١٧٠١،۴٣٨،٩١٠ مورد

باز کردن پایه الکترو موتور و

بستن پس از اتمام کار
۵٧٢،۴٨٠۵٧٢،۴٨٠ ٠۶۴٣٣،٩۴٠۴٣٣،٩۴٠۴٣٣،٩۴٠ مورد

در آوردن و جا زدن پولی یا

کوپلینگ
٨۶٧،٨٧٠١،١۶٣،٢۶٠ ٠٧٣٩٣،٨۵٠۵٩٠،٧٨٠٧٢٩،٣٣٠ مورد

باز و بستن کاور فن و جا زدن

و در آوردن فن
٨۶٧،٨٧٠١،١۶٣،٢۶٠ ٠٨٣٩٣،٨۵٠۵٩٠،٧٨٠٧٢٩،٣٣٠ مورد

جوشکاری و تعمیر کاور فن و

سیستم خنک کاری
۴،۴٠۵،۶٢٠۵،٨٧٣،١٣٠ ٠٩٢،٠۵۵،٣۴٠٢،٠۵۵،٣۴٠٣،٠٨۴،٠۴٠ مورد

باز و بستن در پوش ھای جلو

و عقب پس از تمیز کاری و

تعمیرات الزم

١،۴۵٨،۶۵٠١،٧٣۵،٧۵٠ ١٠٧٨٧،٧١٠١،١٨١،۵۶٠١،٣٢٠،١١٠ مورد

جوشکاری و تراشکاری محل

برینگ ھا
۴،٩٢٧،۶۵٠۶،۵٧٨،۵٧٠ ١١١،٨۵۴،٢١٠١،٨۵۴،٢١٠٣،۴۶۶،١٠٠ مورد

۴،۴١٩،۴٣٠۶،٠٧٠،٣۵٠جوشکاری و تراشکاری شفت ١٢١،۶۵٠،٩٢٠١،۶۵٠،٩٢٠٣،٠۵٩،۵٢٠ مورد

تعویض برینگ ھای دو سر

الکترو موتور
٢،٩١٧،٧٢٠۴،٠٩٩،٢٨٠ ١٣٧٢٩،٣٣٠١،٣٢٠،١١٠١،٧٣۵،٧۵٠ مورد

عیب یابی و رفع عیب از سیم

پیچ ھای الکترو موتور
١،١٠٧،۴٣٠١،١٨١،٩٨٠ ١۴۵١۶،۴۴٠٧١٨،٩٨٠١،٠٣٢،٨٨٠ مورد

بررسی و جرم گیری استاتور

و سیم پیچ از گرد غبار و

چربی

١،٠٧٠،۶٣٠١،٢٧٣،١٧٠ ١۵۴٧٩،۶۴٠۶٨٢،١٨٠٩٩۶،٠٨٠ مورد

۶۶،٢۶٧،٢۴٠٨۴،٩۶٩،٣۴٠سیم پیچی مجدد الکتروموتور ١۶٩،۶٨٩،۵۶٠١٨،٨۴٩،٣٠٠٢۵،٩٣٩،۴٩٠ مورد

١،٠٣٢،٨٨٠١،٠٣٢،٨٨٠انجام تست مقاومت عایقی ١٧۵١۶،۴۴٠۵١۶،۴۴٠١،٠٣٢،٨٨٠ مورد

راه اندازی الکترو موتور ھمراه

با ثبت مقادیر الکتریکی، آنالیز

و ارایه گزارش فنی

١،١١۶،٢٢٠١،١١۶،٢٢٠ ١٨۶٣۶،۵٨٠۶٣۶،۵٨٠۶٣۶،۵٨٠ مورد

١،١٨١،٩٨٠١،١٨١،٩٨٠اندازه گیری لرزش ١٩۵٩٠،٩٩٠۵٩٠،٩٩٠۵٩٠،٩٩٠ مورد

باز کردن پروانه اصلی و

جازدن آن در فن ھای صنعتی

و باالنس نمودن آن

٠٠ ٢٠٢٩۵،٣٩٠۵٩٠،٧٨٠٨۶٧،٨٧٠ مورد

بررسی جاروبک و ذغال و

سایر متعلقات و تعمیر یا

DCتعویض آنھا در موتورھای 

٢٠٢،۵۴٠٠ ٢١٨٨۶،١٧٠١،١٠٩،٨٢٠١،۴٣٨،٩١٠ مورد

١٣٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم-الکتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
>= X واحدسطح مقطع 8 Kw

 [1] 10011 [2] 10012 [3] 10013 [4] 10014 [5] 10015

8 < X =< 20 Kw20 < X =< 50 Kw50 < X =< 100 Kw X > 100 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

LVتعمیرات اساسی الکتروموتور ھاي  ١٠٠١
١٠٠١۶۴

گروه کد

فصل دھم-الکتروموتور

تست عایقی سیم پیچ قطب

DCھا در موتور ھای 
٠٠ ٢٢۵١۶،۴۴٠۵١۶،۴۴٠١،٠٣٢،٨٨٠ مورد

تعویض سیم پیچ در موتور

DCھای 
٠٠ ٢٣٢،٢٣٢،۴۴٠٢،۵۴۶،٣۴٠٢،٨۶٠،٢٣٠ مورد

سیم پیچي مجدد الکترو

DCموتور 
٠٠ ٢۴۶،٠۶٩،۵۴٠٧،١٩٣،۶١٠١٧،٨۵٩،۵۴٠ مورد

بررسی عایق بین تیغه ھای

کالکتور و تمیز کردن و ترمیم

عایق ھای آن در موتور ھای

DC

٠٠ ٢۵۵٩٠،٧٨٠٧٣٩،٨٨٠٩۵٩،٢٧٠ مورد

تعویض کالکتور در موتور ھاي

DC
٠٠ ٢۶١،٣۶۴،٣۶٠١،٩١٨،۵۵٠٢،٢٨٩،٩٣٠ مورد

تست آرمیچر در موتورھای

DC
٠٠ ٢٧۵١۶،۴۴٠۵١۶،۴۴٠١،٠٣٢،٨٨٠ مورد

بارگیری، حمل الکترو موتور به

کارگاه و بلعکس جھت نصب،

تعمیر یا تعویض

٣،۵٢٩،۵۵٠٠ ٢٨١،۵۶۵،٩٠٠١،٧۵١،۶٠٠٢،٣۴٧،٩٩٠ مورد

١٣٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم-الکتروموتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
>= X واحدسطح مقطع 8 Kw

 [1] 10021 [2] 10022 [3] 10023 [4] 10024 [5] 10025

8 < X =< 20 Kw20 < X =< 50 Kw50 < X =< 100 Kw X > 100 Kw
رديف

(بھاي واحد (ريال

در اسکلهLVتعمیرات اساسی الکتروموتور ھای  ١٠٠٢
١٠٠٢۶۴

گروه کد

فصل دھم-الکتروموتور

قطع و وصل برق و باز کردن،

بستن سویچ مربوط و نصب و

جمع آوری تخته خطر بر روی

آن

٨٣٢،١١٠١،١١٧،٢٩٠ ٠١۶٧۵،٣٣٠۶٧۵،٣٣٠۶٧۵،٣٣٠ مورد

تمیز کاری جعبه اتصاالت،

بازکردن پیچ و مھره ھای

اتصاالت الکتریکی کابل

ورودی برق و ارت، مھار و

کاور کردن آن و نصب مجدد

آنھا

٢،۴٩۶،٣٣٠٢،٧٨١،۵٢٠ ٠٢١،٣۵٠،۶۶٠٢،٠٢۵،٩٩٠٢،١٨١،۴۴٠ مورد

تعویض یا تعمیر قطعات جعبه

اتصاالت موتور
١،۶۶۴،٢٢٠١،٨۵۴،٣۴٠ ٠٣١،٠١٢،٩٩٠١،٣۵٠،۶۶٠١،۴۵۴،٢٩٠ مورد

گریس کاری و تمیز کاری بدنه

الکترو موتور
٢٧٧،٢٧٠۴١۵،٩١٠ ٠۴١٣٨،۶۴٠١۶۶،٣۶٠٢٠٧،٩۵٠ مورد

باز کردن گلند و جداسازی

کابل آن وبستن آنھا
٢،١۵۶،٧١٠٢،٢٨٧،۴۴٠ ٠۵٨٣١،٨٢٠١،٢۴٧،٧٣٠٢،٠٢۵،٩٩٠ مورد

باز کردن پایه الکترو موتور و

بستن پس از اتمام کار
٨٠۶،٠۶٠٨٠۶،٠۶٠ ٠۶۶١٠،٩٨٠۶١٠،٩٨٠۶١٠،٩٨٠ مورد

١،۴۵۴،٢٩٠١،۴۵۴،٢٩٠انجام تست مقاومت عایقی ٠٧٧٢٧،١۵٠٧٢٧،١۵٠١،۴۵۴،٢٩٠ مورد

راه اندازی الکترو موتور ھمراه

با ثبت مقادیر الکتریکی ،آنالیز

و ارایه گزارش فنی

١،۵٧١،۶۴٠١،۵٧١،۶۴٠ ٠٨٨٩۶،٣١٠٨٩۶،٣١٠٨٩۶،٣١٠ مورد

١،۶۶۴،٢٢٠١،۶۶۴،٢٢٠اندازه گیری لرزش ٠٩٨٣٢،١١٠٨٣٢،١١٠٨٣٢،١١٠ مورد

باز کردن پروانه اصلی و جا

زدن آن در فن ھای صنعتی و

باالنس نمودن آن

٠٠ ١٠۴١۵،٩١٠٨٣١،٨٢٠١،٢٢١،٩٧٠ مورد

١۴٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

فصل یازدھم-ترانسوماتور

مکانیکی و تنظیم و تراز١.در بھای واحد ردیف ھای این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات تثبیت

تحویل به کارفرما، لحاظ شده است.بستن وایرینگ ھای کنترل و قدرت در ردیف ھای تعمیراتی، بازدید نھایی، راه اندازی وباز کردن وکردن،

آالرم ھا و تریپ ھا می باشد.٢.سیستم کنترل و مانیتورینگ ترانسنفورماتور،شامل تمامی نشان دھنده ھا،

.اندازی" لحاظ شده است٣. تست دی الکتریک روغن و تست مقاومت عایقی مطابق استاندارد در بھای واحد ردیف" انجام تست ھای پیش از راه

۴. در ردیف" احیای رطوبت گیر" ھزینه دستگاه خشک کن لحاظ شده است.

۵. منظور از تعمیرات اساسی ترانسفورماتورھای قدرت در اسکله آن دسته از فعالیت ھای تعمیراتی است که روی ترانسفورماتور قدرت بواسطه عدم امکان

جابجایی دستگاه در محل اسکله انجام می پذیرد.

١۴١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ترانسفورماتورھای قدرت ١١٠١
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)

٠١١،۶٨٧،٧۶٠ مورد

باز کردن متعلقات جعبه،

درپوش ھای جعبه، اتصال

ورودی و بستن مجدد آنھا

(ولتاژ فشار متوسط)

٠٢٢،۶١۶،٢٧٠ مورد

باز کردن متعلقات جعبه،

درپوش ھای جعبه، اتصال

ورودی و بستن مجدد آنھا

(ولتاژ فشارضعیف)

٠٣١،۵۶١،٠٣٠ مورد

باز و بستن، تمیز کاری و آچار

کشی اتصاالت

الکتریکی(ولتاژ فشار

متوسط)

٠۴٣،٠۵١،٧٨٠ مورد

باز و بستن، تمیز کاری و

آچارکشی اتصاالت

الکتریکی(ولتاژ فشارضعیف)

٠۵١،٩۴٩،٠۴٠ مورد

باز و بستن مقره ھا و بررسی

نشت بندھا
٠۶٧٠٨،٣٢٠ مورد

تعویض نشت بندھا ٠٧١،۵٧٧،۶٩٠ مورد

تعمیر نشت بندھا و رفع

نشتی در صورت نیاز
٠٨٧٨٨،٨۴٠ مورد

بازدید، بررسی و تمیز نمودن

بدنه و رادیاتورھا و متعلقات

ترانس از گریس ،گرد و خاک

یا ھرنوع چربی

٠٩٢،٠١٩،٣٣٠ مورد

رفع نشتی از بدنه و

رادیاتورھای ترانس
١٠٩۶٠،۶١٠ مورد

بررسی و تست سیستم

کنترل و مونیتورينگ و اطمینان

از صحت عملکرد

١١۵٩٠،٩٩٠ مورد

تعویض سیستم کنترل و

مونیتورينگ
١٢٧٨٨،٨۴٠ مورد

باز کردن و بستن درب ترانس

جھت بازدید وبررسی سیم

پیچ،ھسته وتپ چنجر

١٣۴،۴١٠،٩۶٠ مورد

وکیوم کردن وتزریق گاز ١۴١،٠٩٧،١٠٠ مورد

تست مقاومت عایقی ١۵١،١٨١،٩٨٠ مورد

انجام تست ھای پیش از راه

اندازی
١۶٢،٣۶٣،٩۵٠ مورد

انجام تست دی الکتریک

روغن
١٧٢٩۵،۴٩٠ مورد

نمونه گیری از روغن ١٨١،۵٧٧،۶٩٠ مورد

تعویض روغن ١٩٣،١۵۵،٣٨٠ مورد

تعویض رطوبت گیر ٢٠۴٠۶،۴٢٠ مورد

احیا رطوبت گیر ٢١٧٨٨،٨۴٠ مورد

١۴٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ترانسفورماتورھای قدرت ١١٠١
١١٠١۶۴

گروه کد

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

بازکردن و بستن محفظه

رطوبت گیر
٢٢٧٨٨،٨۴٠ مورد

آچار کشی کلیه اتصاالت

مکانیکی ترانس و رادیاتورھا
٢٣٢،٣۶۶،۵٣٠ مورد

تمیز کاری و علف زنی محوطه

outdoorاطراف ترانس ھای 
٢۴١،٩٩٨،٠٧٠ مورد

تمیز کاری و گرد گیری محوطه

indoorاطراف ترانس ھای 
٢۵١،٢۴١،٢٣٠ مورد

تعویض ترانسفورماتور به وزن

W <= 1000 KG
٢۶١١،٨٠٠،٨١٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>١٠٠٠)W<2500) KG
٢٧١۴،۶۶٩،۴٨٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>٢۵٠٠)W<5000) KG
٢٨١۶،٣۵۶،١٧٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>۵٠٠٠)W<10000) KG
٢٩٢١،٢٠١،٣۶٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>١٠٠٠٠W< 30000KG
٣٠٢١،۴٣۵،۶٢٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>٣٠٠٠٠)W) KG
٣١٢٧،٠٨۶،٣٧٠ دستگاه

بررسی شرایط عملکرد عادی

ترانس و متعلقات آن
٣٢٣٣٧،۵۵٠ مورد

باز و بسته کردن و سرویس

رله بوخھلس
٣٣١،٨٣۵،٧٩٠ مورد

١۴٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ترانسفورماتورھای قدرت در اسکله ١١٠٢
١١٠٢۶۴

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)

٠١٢،٢۶٩،١۴٠ مورد

باز کردن متعلقات جعبه،

درپوش ھای جعبه، اتصال

ورودی و بستن مجدد آنھا

(ولتاژ فشار متوسط)

٠٢٣،۵٣۶،٣۶٠ مورد

باز کردن متعلقات جعبه،

درپوش ھای جعبه، اتصال

ورودی و بستن مجدد آنھا

(ولتاژ فشارضعیف)

٠٣٢،٠٧٠،۶۴٠ مورد

باز و بستن، تمیز کاری و آچار

کشی اتصاالت

الکتریکی(ولتاژ فشار

متوسط)

٠۴۴،١١٧،۵٠٠ مورد

باز و بستن، تمیز کاری و

آچارکشی اتصاالت

الکتریکی(ولتاژ فشارضعیف)

٠۵٢،۵۶۴،٨۴٠ مورد

باز و بستن مقره ھا و بررسی

نشت بندھا
٠۶٩٩٧،٣١٠ مورد

تعویض نشت بندھا ٠٧٢،٢٢١،٣٩٠ مورد

تعمیر نشت بندھا و رفع

نشتی در صورت نیاز
٠٨١،١١٠،۶٩٠ مورد

بازدید، بررسی و تمیز نمودن

بدنه و رادیاتورھا و متعلقات

ترانس از گریس ،گرد و خاک

یا ھرنوع چربی

٠٩٢،٧٩١،٠٩٠ مورد

رفع نشتی از بدنه و

رادیاتورھای ترانس
١٠١،٣۵٢،۵٣٠ مورد

بررسی و تست سیستم

کنترل و مونیتورينگ و اطمینان

از صحت عملکرد

١١٨٣٢،١١٠ مورد

تعویض سیستم کنترل و

مونیتورينگ
١٢١،١١٠،۶٩٠ مورد

باز کردن و بستن درب ترانس

جھت بازدید وبررسی سیم

پیچ،ھسته وتپ چنجر

١٣۶،٢١٠،۶٣٠ مورد

وکیوم کردن وتزریق گاز ١۴١،۵۴۴،٧٢٠ مورد

تست مقاومت عایقی ١۵١،۶۶۴،٢٢٠ مورد

انجام تست ھای پیش از راه

اندازی
١۶٣،٣٢٨،۴۵٠ مورد

انجام تست دی الکتریک

روغن
١٧۴١۶،٠۶٠ مورد

نمونه گیری از روغن ١٨٢،٢٢١،٣٩٠ مورد

تعویض روغن ١٩۴،۴۴٢،٧٧٠ مورد

تعویض رطوبت گیر ٢٠۵٧٢،٢۴٠ مورد

احیا رطوبت گیر ٢١١،١١٠،۶٩٠ مورد

١۴۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 11021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ترانسفورماتورھای قدرت در اسکله ١١٠٢
١١٠٢۶۴

گروه کد

فصل یازدھم -ترانسفورماتور

بازکردن و بستن محفظه

رطوبت گیر
٢٢١،١١٠،۶٩٠ مورد

آچار کشی کلیه اتصاالت

مکانیکی ترانس و رادیاتورھا
٢٣٣،٣٣٢،٠٨٠ مورد

تمیز کاری و علف زنی محوطه

outdoorاطراف ترانس ھای 
٢۴٢،۶٨٣،١۶٠ مورد

تمیز کاری و گرد گیری محوطه

indoorاطراف ترانس ھای 
٢۵١،٧۴٧،۶۶٠ مورد

تعویض ترانسفورماتور به وزن

W <= 1000 KG
٢۶١۴،٩٢۴،٧٩٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>١٠٠٠)W<2500) KG
٢٧١٨،۶٨٧،۶٧٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>٢۵٠٠)W<5000) KG
٢٨٢٠،٧٨۶،٣٢٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>۵٠٠٠)W<10000) KG
٢٩٢۶،۶۶٢،۵۴٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>١٠٠٠٠W< 30000KG
٣٠٢٧،٠٢۴،٠٨٠ دستگاه

تعويض ترانسفورماتور به وزن

=>٣٠٠٠٠)W) KG
٣١٣٣،٨۶٣،٧۵٠ دستگاه

بررسی شرایط عملکرد عادی

ترانس و متعلقات آن
٣٢۴۵٣،٨٣٠ مورد

باز و بسته کردن و سرویس

رله بوخھلس
٣٣٢،۵۶٣،٣۵٠ مورد

١۴۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاندیک

١.در ردیف" آماده سازی بستر آندی و آند گذاری برای آندھای از نوع نواری - اعمال جریان" تمامی مراحل اجرایی شیارکنی، آماده سازی بستر شیار، جابگذاری

آند و پوشاندن شیار در بھای واحد ردیف لحاظ شده است ولیکن خاک برداری جھت ایجاد گودال و خاک ریزی در بھای واحد ردیف لحاظ نشده است.

٢.در ردیف"آماده سازی بستر آندی و آندگذاری برای آندھای میله ای تا عمق ٢ متر- آند فدا شونده" منظور از یک مورد تعداد یک تا حداکثر شش عدد آند در ھر

دفعه می باشد که کنار ھم دریک محل قرار می گیرند.

٣.در ردیف ھای "سیستم حفاظت کاتدیک در اسکله" ھزینه وسایل غواصی در بھای واحد ردیف لحاظ شده است.

۴. در ردیف ھای "سیستم حفاظت کاتدیک در اسکله" ھزینه تامین قایق و مصالح پیچ و مھره و بست در بھای واحد ردیف منظور نشده است.

با پرداخت۵. در ردیف ھای "کابل کشی و مھار کابل با پیچ و مھره و انتقال و نصب آند یا الکترود مرجع" محل قرارگرفتن آند یا الکترود مرجع مالک پرداخت است.

سایر ردیف ھای "نصب آند یا الکترود مرجع" قابل احتساب مجدد نمی باشد.این ردیف،

۶. ھزینه استقرار، جابجایی الزم ، بکارگیری و تامین افراد، ماشین آالت، ابزارکار و مواد مصرفی(غیر از مصالحی که تامین آن در تعھد کارفرماست) مورد نیاز برای

اجرای ھریک از عملیات، در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

٧. ھزینه ھای مربوط به خرید و حمل آجر، آجرچینی روی کابل ھا، ریختن و کوبیدن ذغال کک در بستر آندی، در بھای واحد ردیف ھای مربوط لحاظ شده است.

٨.ھزینه ھای مربوط به تعمیر عایق در محل ھای اتصال کابل به لوله در بھای واحد ردیف ھای مربوط لحاظ شده است.

٩. ھزینه لوازم و مصالح مورد نیاز برای انجام آزمایش ھا، از جمله کابل و لوازم دیگر (بحز پودر کدولد که در تعھد کارفرماست) در بھای واحد ردیف ھای مربوط

لحاظ شده است.

)، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ھا و ھزینه عملیات خاکی و بتنی مربوط١٠BOND BOX. ھزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت ھای مسیر، جعبه ھای اتصال(

گفته در بھای واحد ردیف ھا لحاظ نشده است و این ھزینه براساس ردیف ھای مربوط از فھرست بھای واحد پایه رشته عملیاتبه نصب تجھیزات پیش

ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی پرداخت می شود.

١١. در ردیف ھای زیر فصل رکتی فایرھای حفاظت کاتدیک، ھزینه تمامی مراحل اجرایی الزم از جمله جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات

فنی، تثبیت مکانیکی و تنظیم و تراز کردن، بازکردن و بستن وایرینگ ھای کنترل و قدرت در ردیف ھای تعمیراتی، بازدید نھایی، راه اندازی و تحویل به کارفرما در

بھای واحد ردیف لحاظ شده است.

١٢. در تمامی ردیف ھای تست و انداره گیری مندرج در این فصل، حمل ابزارآالت، انجام تست، تکمیل برگه بازدید و تھیه و ارایه گزارش فنی،در بھای واحد ردیف

ھا لحاظ شده است.

١۴۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12011
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم حفاظت کاتديک  ١٢٠١
١٢٠١۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

آماده سازی بستر آندی و آند

گذاری برای آندھای از نوع

نواری - اعمال جریان

٠١۵،١٣٩،٩٠٠ مترطول

آماده سازی بستر آندی و

آندگذاری برای آندھای میله

متر - آند فدا٢ای تا عمق 

شونده

٠٢٧،٠۵٧،٨١٠ مورد

١۴٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12021
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم حفاظت کاتديک در اسکله ١٢٠٢
١٢٠٢۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره و انتقال و نصب آند يا

> عمق١۵mالکترود مرجع در 

٠١١٣،٩٩٨،٢٩٠ عدد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره و انتقال و نصب آند يا

>٢۴mالکترود مرجع در 

١۵  عمق>=

٠٢٢١،۵٠٠،۶٨٠ عدد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره و انتقال و نصب آند يا

>٣۵mالکترود مرجع در عمق 

٢۴  عمق>=

٠٣٣٣،١٨٢،٢١٠ عدد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره و انتقال و نصب آند يا

>۴۵mالکترود مرجع در عمق 

٣۵  عمق>=

٠۴۴۵،۶١۴،٨٨٠ عدد

کابل کشی و مھار کابل با پیج

و مھره و انتقال و نصب آند يا

>۶٠mالکترود مرجع در عمق 

۴۵ عمق>=

٠۵۶١،٢۵۴،۶٢٠ عدد

>١۵mنصب آند فداشونده در 

عمق
٠۶٢،۴۴٩،۴٩٠ عدد

>٢۴mنصب آند فداشونده در 

١۵  عمق>=
٠٧٣،٠۶١،٨٧٠ عدد

>٣۵mنصب آند فداشونده در 

٢۴  عمق>=
٠٨۵،۴۴٣،٣١٠ عدد

>۴۵mنصب آند فداشونده در 

٣۵  عمق>=
٠٩٨،١۶۴،٩٧٠ عدد

>۶٠mنصب آند فداشونده در 

۴۵  عمق>=
١٠١٢،٢۴٧،۴۶٠ عدد

نصب آند يا الکترود مرجع در

١۵mعمق <
١١۶،١٣۵،٠٩٠ عدد

نصب آند يا الکترود مرجع در

٢۴m=<١۵  > عمق
١٢٧،۵٧۶،٧٩٠ عدد

نصب آند يا الکترود مرجع در

٣۵m=<٢۴  > عمق
١٣١٣،١٩٨،٨۴٠ عدد

نصب آند يا الکترود مرجع در

۴۵m=<٣۵  > عمق
١۴١٩،۵٩١،٣٢٠ عدد

نصب آند يا الکترود مرجع در

۶٠m=<۴۵  > عمق
١۵٢٩،٢٠٢،٢۶٠ عدد

جمع آوری کابل و پیج و مھره

ھاي مربوط به يک آند يا

> عمق١۵mالکترود مرجع در 

١۶۴،١۶٣،۵٣٠ عدد

جمع آوری کابل و پیج و مھره

ھاي مربوط به يک آند يا

>٢۴mالکترود مرجع در 

١۵  عمق>=

١٧٧،١۴٧،٧٠٠ عدد

١۴٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12021
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم حفاظت کاتديک در اسکله ١٢٠٢
١٢٠٢۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

جمع آوری کابل و پیج و مھره

ھاي مربوط به يک آند يا

>٣۵mالکترود مرجع در 

٢۴  عمق>=

١٨١٠،١٣١،٨۶٠ عدد

جمع آوری کابل و پیج و مھره

ھاي مربوط به يک آند يا

>۴۵mالکترود مرجع در 

٣۵  عمق>=

١٩١٣،٠٩٨،١۵٠ عدد

جمع آوری کابل و پیج و مھره

ھاي مربوط به يک آند يا

>۶٠mالکترود مرجع در 

۴۵  عمق>=

٢٠١۶،٠٨٢،٣٢٠ عدد

١۴٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسي رکتی فايرھای حفاظت کاتديک ١٢٠٣
١٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

باز کردن و بستن درب ترانس

و نمونه برداري ازروغن رکتی

فایر مطابق استاندارد و ارائه

جھت انجام تست دی الکتریک

٠١۴،۵٢١،١٧٠ مورد

بازدید سرویس و تمیز کاری

باز و بسته کردن بوشینگ ھا

و بررسی نشت بند و رفع

نشتی آنھا

٠٢١،٣١٨،۶٢٠ مورد

آزمایش الکتریکی سیم پیچ

ھا و دیود ھای یکسو ساز
٠٣١،٨۵٩،۵٢٠ مورد

بررسی ،رفع اشکال و

تعویض تغییر دھنده ھای

نسبت ولتاژ و

جریان،دیودھا،کلید ھا، کلیه

سیمھای رابط و متعلقات

٠۴١،۵٢٩،٢٨٠ مورد

تعویض و ترمیم واشرھای

درزبند
٠۵١،٣١٨،۶٢٠ مورد

بازدید ، سرویس و تمیز کاری

آچار کشی اتصاالت و کلیه

سیم ھای رابط و تغییر دھنده

ھای نسبت ولتاژ و جریان

،کلیدھا و دیگر متعلقات و

اطمینان از صحت عملکرد آنھا

ھمراه با بیرون آوردن و جازدن

سیم پیچ

٠۶۶،٢۵٢،۵٩٠ مورد

باز و بسته کردن محفظه

رطوبت گیر و سرویس و تمیز

کاری آن و تعویض ماده

رطوبت گیر

٠٧١،١۴۶،٨۶٠ مورد

بررسی ،تست و تعویض

نشاندھنده ھا ( كنتور،ولتمتر،

آمپرمتر ، دماسنج، و فشار

سنج و المپ ھای سیگنال

و...) کلیه سیم کشی ھا

ومتعلقات آنھا

٠٨٢،٠٨٣،۴٧٠ مورد

بررسی ظاھری و تمیز کاری

از گريس، گرد و خاك و يا ھر

نوع چربي، جرم گیري و

سنباده کاري رکتی فایر و

متعلقات آن و محوطه اطراف

متر٢تاشعاع 

٠٩١،۶۴٣،٠٢٠ مورد

بررسی شرایط عملکرد عادی

رکتی فایر و متعلقات آن،

پایش و ثبت پارامترھای

الکتریکی و مکانیکی ، آنالیز و

ارائه گزارش تحلیلی

١٠۶٧٧،٨٢٠ مورد

تعویض روغن ١١٢،٩٨۶،٩۴٠ مورد

١۵٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12031
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسي رکتی فايرھای حفاظت کاتديک ١٢٠٣
١٢٠٣۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

بررسي، تمیز كاري و آچار

کشی ،رفع اشکال كلیه پیچ و

مھره ھاي بدنه، جعبه

اتصاالت الكتريكي ، سیستم

ارت، گلندھا و شرود گلند ھا

،كابل ھا و کلیه سیم کشی

ھا ومتعلقات آنھا

١٢٢،١٧۴،١٠٠ مورد

بررسی و رفع اشکال از كلید

فیوزھای ورودی وACو 

DCخروجی 

١٣٩٧٨،٨۴٠ مورد

تعویض كلید فیوزھای ورودي

AC و خروجيDC
١۴١،٣۴١،٨١٠ مورد

رفع نشتی از بدنه رکتی فایر ١۵١،١۴١،٠۴٠ مورد

١۵١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 12041
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسي رکتی فايرھای حفاظت کاتديک در اسکله ١٢٠۴
١٢٠۴۶۴

گروه کد

فصل دوازدھم- سیستم حفاظت کاتديک

باز کردن و بستن درب ترانس

و نمونه برداري ازروغن رکتی

فایر مطابق استاندارد و ارائه

جھت انجام تست دی الکتریک

٠١۶،١۵١،٣۶٠ مورد

تعویض و ترمیم واشرھای

درزبند
٠٢١،٧۴٩،٣٩٠ مورد

باز و بسته کردن محفظه

رطوبت گیر و سرویس و تمیز

کاری آن و تعویض ماده

رطوبت گیر

٠٣١،۵٠٧،۵۵٠ مورد

بررسی ،تست و تعویض

نشاندھنده ھا ( كنتور،ولتمتر،

آمپرمتر ، دماسنج، و فشار

سنج و المپ ھای سیگنال

و...) کلیه سیم کشی ھا و

متعلقات آنھا

٠۴٢،٨٢۶،٣٠٠ مورد

بررسی ظاھری و تمیز کاری

از گريس، گرد و خاك و يا ھر

نوع چربي، جرم گیري و

سنباده کاري رکتی فایر و

متعلقات آن و محوطه اطراف

متر٢تاشعاع 

٠۵٢،٢٠۶،١۵٠ مورد

بررسی شرایط عملکرد عادی

رکتی فایر و متعلقات آن،

پایش و ثبت پارامترھای

الکتریکی و مکانیکی ، آنالیز و

ارائه گزارش تحلیلی

٠۶٩٢٧،۵۶٠ مورد

بررسي، تمیز كاري و آچار

کشی ،رفع اشکال كلیه پیچ و

مھره ھاي بدنه، جعبه

اتصاالت الكتريكي ، سیستم

ارت، گلندھاو شرود گلند ھا

،كابل ھا و کلیه سیم کشی

ھا و متعلقات آنھا

٠٧٣،٠٠٧،۵٢٠ مورد

بررسی و رفع اشکال از كلید

فیوزھای ورودی وACو 

DCخروجی 

٠٨١،٣٢۴،۵٩٠ مورد

تعویض كلید فیوزھای ورودي

AC و خروجيDC
٠٩١،٨٣۵،۶۶٠ مورد

رفع نشتی از بدنه رکتی فایر ١٠١،۵۵٢،٩٧٠ مورد

١۵٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -پمپ ھا

فصل سیزدھم- پمپ ھا

١.ردیف ھای این فصل به منظور انجام عملیات مرحله به مرحله تعمیرات بر روی تجھیزات مورد نظر می باشد.

٢.بابت انجام مراحل مشترک در فعالیت ھای تعمیراتی منظور شده در ردیف ھای این فصل، صرفًا ردیف مربوط به یک مرحله احتساب می گردد.

٣.زیرفصل پمپ ھای جابجایی مثبت شامل انواع پمپ ھای تیغه ای، دنده ای، رفت و برگشتی، لوپ پمپ و اسکرو می باشد.

۴.در ردیف ھای تعویض نشت بند ھزینه ھای مربوط به تعویض تمامی موارد ذکر شده در شرح ردیف، در بھای واحد ردیف دیده شده است.

از نوع سینگل بوده و برای تعویض حالت دبل ضریب ١/۴٠ در بھای واحد ردیف اعمال می گردد.۵Mechanical Seal.ردیف تعویض نشت بند 

۶.ھزینه بازکردن و بستن فلنج در ردیف ھای این فصل لحاظ شده است و از این بابت ھزینه جداگانه ای از سایر ردیف ھا پرداخت نمی شود.

١۵٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -پمپ ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 13011 [2] 13012 [3] 13013

اينچ۶اینچ - ۵قطر لوله ورودي اينچ۴اینچ - ٣قطر لوله ورودي اينچ و کمتر٢قطر لوله ورودي 
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھای جابجايی مثبت ١٣٠١
١٣٠١۶۴

گروه کد

فصل سیزدھم -پمپ ھا

باز کردن قطعات و اجزاي

داخلي پمپ به طور کامل
٠١٢،٢٣١،١١٠۴،۴١٨،٩۵٠۴،٧٨٨،١۴٠ مورد

شستشو و بررسی بدنه پمپ

واطمینان از صحت عملکرد
٠٢٧۵٣،٧٣٠١،٣۴۵،٢٧٠٢،١٩۵،٣۵٠ مورد

تعویض بدنه پمپ ٠٣۶٨۴،٢١٠٨۶۵،٢٠٠١،۴٩۶،۴٧٠ مورد

تعمیر بدنه پمپ ٠۴٢،٣٠٩،۶١٠٢،۶٧۴،۶٣٠٣،٩٨٧،٩۵٠ مورد

تعویض بیرينگ ھا ٠۵١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،٨٨۴،٨۶٠ مورد

بازرسی نشت بند شامل

Packing، Mechanical Seal،

O-Ringکاسه نمدھا و 

٠۶١،۴١٢،٠٨٠١،۴١٢،٠٨٠١،٧٣۶،۴٨٠ مورد

تعويض نشت بند شامل

Packingکاسه نمدھا و ،

O-Ring

٠٧١،٠۴١،٢۶٠١،۵۶۵،۴۴٠٢،٢۴۴،٧٣٠ مورد

اضافه بھا به ردیف باال چناچه

نیزMechanical Sealتعويض 

انجام شود

٠٨۴٢۶،۴٣٠۶٠٣،٨۴٠۶۵۶،٣٨٠ مورد

بازرسی شفت و شفت

)Sleeveاسلیو (
٠٩٨۶٨،٢۴٠١،٢٠٩،٢۶٠١،۵٧١،٢۴٠ مورد

تعويض شفت ١٠١،٢٠٩،٢۶٠١،۶٧٨،٣۴٠٢،٢٠۵،۵۶٠ مورد

تعويض شفت اسلیو

)Sleeve(
١١١،٢١٧،٨۵٠١،۵۴٢،٢۵٠٢،٢٠۵،۵۶٠ مورد

بازرسی وضعیت لقی

رینگ ھای سایشی
١٢١،۴١٢،٠٨٠٢،٠٩۴،١٢٠٢،۴١٨،۵٢٠ مورد

بازرسی اجزاي متحرک پمپ

شامل چرخدنده ھا، پیستون

ھا، پلنجرھا و اسکروھا

١٣١،۵١۶،١۴٠١،٧٢۶،٣۵٠٢،٢۵٣،۵٧٠ مورد

تعویض چرخدنده ھا در پمپ ١۴١،٧٢۶،٣۵٠٢،٠٩١،٣٧٠٣،١١٢،٢۴٠ مورد

تعویض پیستون ھا در پمپ ١۵١،٨۴٠،۵۴٠٢،٢۵٣،۵٧٠٣،١١٢،٢۴٠ مورد

تعویض پلنجرھا در پمپ ١۶١،٢٠٩،٢۶٠١،٧٢۶،٣۵٠٢،٢۵٣،۵٧٠ مورد

تعویض اسکروھا در پمپ ١٧١،۶٧٨،٣۴٠١،٨٨٨،۵۵٠٢،٧٧٠،۶۶٠ مورد

Sideبازرسی و رفع عیب 

Glassروغن
١٨۵١١،٨١٠۶٧۴،٠١٠١،٠١۵،٠٣٠ مورد

مونتاژ کامل پمپ ١٩٢،٧۶٠،١٠٠٣،۴۵٢،٧٠٠۴،٩٧۶،٢٣٠ مورد

بازرسی کوپلینگ پمپ ٢٠۵٧۵،۵۶٠٩٧٢،٣٠٠١،۵٢٣،۵٣٠ مورد

تعویض کوپلینگ پمپ ٢١١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،٩۵١،٠٣٠ مورد

تعویض روغن پمپ ٢٢۵٢۴،١٨٠۶٨۶،٣٨٠١،٠۴٨،٣۶٠ مورد

ھم محوری پمپ و دستگاه

محرک
٢٣٨۶۵،٢٠٠٣،١۴٢،۴٨٠۴،۵١٠،٩٠٠ مورد

بازرسی لوله ھای ورود و

خروج سیال
٢۴۶٧٩،٢٩٠١،٣۶٨،۴٢٠١،٨٩٢،۶٠٠ مورد

رفع عیب لوله ھای ورود و

خروج سیال
٢۵١،٠٢٧،۴٠٠١،٧٣٠،۴٠٠٢،۴١۶،٧٨٠ مورد

لوله ھایGasketتعويض

ورود و خروج سیال
٢۶۶٣١،٢٧٠٧٩٣،۴٧٠١،۴٢۴،٧۵٠ مورد

راه اندازی پمپ ٢٧١،٢٠٩،٢۶٠١،٧٣۶،۴٨٠٢،۴١٨،۵٢٠ مورد

تعویض دیافراگم ٢٨١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،٧۶۴،۵٧٠ مورد

١۵۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -پمپ ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 13011 [2] 13012 [3] 13013

اينچ۶اینچ - ۵قطر لوله ورودي اينچ۴اینچ - ٣قطر لوله ورودي اينچ و کمتر٢قطر لوله ورودي 
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھای جابجايی مثبت ١٣٠١
١٣٠١۶۴

گروه کد

فصل سیزدھم -پمپ ھا

بررسی چک ولو ھای ورودی

و خروجی (توپی)
٢٩١،١۵١،١٢٠١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

تعویض چک ولو ھای ورودی

و خروجی (توپی)
٣٠۶٧٩،٢٩٠١،٠۴١،٢۶٠١،۵۶۵،۴۴٠ مورد

air valveبررسی شیر ھوا  ٣١١،١۵١،١٢٠١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

air valveتعویض شیر ھوا  ٣٢١،٠۴١،٢۶٠١،٣۶٨،۴٢٠٢،٢۴٧،۴٨٠ مورد

air valveتعمیر شیر ھوا  ٣٣١،٩٣۶،٢۶٠٢،۴۶٠،۴۴٠٣،٣۵۶،۶٧٠ مورد

بررسی ولو ھای ورودی و

خروجی
٣۴۶٧٩،٢٩٠١،٠۴١،٢۶٠١،۵۶۵،۴۴٠ مورد

تعویض ولو ھای ورودی و

خروجی
٣۵١،٣۶٨،۴٢٠١،٧٣٠،۴٠٠٢،١٠۶،٧٩٠ مورد

reliveبررسی شیر اظمینان 

valve
٣۶١،٢٠٩،٢۶٠١،۵٧۴،٢٨٠١،٨٩٨،۶٨٠ مورد

relive valveتنظیم، تست  ٣٧١،٧٧۴،٠۶٠٢،۴١٨،۵٢٠٣،٣۵۶،۶٧٠ مورد

relive valveتعویض  ٣٨١،۴٧۵،۵٢٠٢،١٠۶،٧٩٠٢،۴۴٨،٣٧٠ مورد

بررسی یاتاقان ھای ثابت و

متحرک
٣٩١،۵٧۴،٢٨٠٢،٠۴٣،٣۶٠٢،٧٧٠،۶۶٠ مورد

تعویض یاتاقان ھای ثابت و

متحرک
۴٠١،٧٣۶،۴٨٠٣،٣۵۶،۶٧٠۵،٢١٧،٩٢٠ مورد

بررسی مقر یاتاقان بر روی

میل لنگ
۴١١،۵٧۴،٢٨٠٢،٠۴٣،٣۶٠٢،٧٧٠،۶۶٠ مورد

تعویض میل لنگ ۴٢١،٧٣۶،۴٨٠٣،٣۵۶،۶٧٠۵،٢١٧،٩٢٠ مورد

کلرنس گیری یاتاقان ھای

ثابت و متحرک
۴٣٢،۶٧۴،۶٣٠٣،٣۵۶،۶٧٠۵،٢١٧،٩٢٠ مورد

بررسی گژن پین ھا ۴۴١،١۵١،١٢٠١،۴٧۵،۵٢٠٢،٠۴٠،۶٢٠ مورد

تعویض گژن پین ھا ۴۵١،۴٧۵،۵٢٠٢،١٠۶،٧٩٠٢،٩٢۶،٧٧٠ مورد

بررسی دسته شاتون ھا ۴۶١،١۵١،١٢٠١،۴٧۵،۵٢٠٢،٢۴٧،۴٨٠ مورد

تعویض دسته شاتونن ھا ۴٧٢،۶٢۶،۶٣٠٣،۵١٨،٨٧٠۵،٢١٧،٩٢٠ مورد

ھاMain Bearingبررسی  ۴٨١،١۵١،١٢٠١،٣١٣،٣٢٠٢،٠۴٠،۶٢٠ مورد

ھاMain Bearingتعویض  ۴٩١،٩۴۴،۵٩٠٢،۶۶٨،۵۵٠٣،۶٠٨،٨١٠ مورد

بررسی وضعیت تسمه ھا و

پولی موتور و پمپ
۵٠١،١۵١،١٢٠١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

تعویض تسمه ھا ۵١۶٣١،٢٧٠٧٩٣،۴٧٠١،٣۵٨،۵٧٠ مورد

تعویض پولی ۵٢١،٣۶٨،۴٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،۶٢۶،۶٣٠ مورد

االینمنت کردن تسمه ھا با

پولی
۵٣١،٣۵٨،۵٧٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،٧۶۴،۵٧٠ مورد

١۵۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -پمپ ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
اينچ و٢قطر لوله ورودي واحدسطح مقطع

کمتر

 [1] 13021 [2] 13022 [3] 13023 [4] 13024 [5] 13025

اینچ٣قطر لوله ورودي   -
4 اينچ

اینچ۵قطر لوله ورودي   -
6 اينچ

اينچ١٠قطر لوله ورودي اينچ٨قطر لوله ورودی 
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھای گريز از مرکز افقی ١٣٠٢
١٣٠٢۶۴

گروه کد

فصل سیزدھم -پمپ ھا

باز کردن قطعات و اجزای

داخلی پمپ به طور کامل
١٨،۴٨۵،٠٠٠٢۴،١٢١،٧٣٠ ٠١۵،٨۵٩،٨٨٠٩،۶٣٠،٨٧٠١٣،٢٠۵،٨۴٠ مورد

۵،٩٢١،٢٣٠٧،١٧۵،۴۵٠شستشو و بررسی بدنه پمپ ٠٢٢،۴١۶،٧٨٠٣،٩٨۴،٩٧٠۵،٣٩٧،٠۵٠ مورد

٣،٨٧۴،٧۶٠۴،٣٩٨،٩۴٠تعویض بدنه پمپ ٠٣١،٩۴۴،۵٩٠٢،۶۶٨،۵۵٠٣،١٩٢،٧٢٠ مورد

۵،۴٣٠،٨٧٠۶،۴٧٢،١٣٠تعمیر بدنه پمپ ٠۴٢،۶٧۴،۶٣٠٣،٣۵۶،۶٧٠۴،٧٠٠،٨٣٠ مورد

۴،٧٠٠،٨٣٠۵،۴٣٠،٨٧٠تعویض بیرينگ ھا ٠۵١،٩۴۴،۵٩٠٢،٩٧٧،۵٢٠۴،٠١٨،٧٩٠ مورد

بازرسی نشت بند شامل

Packing، Mechanical

Seal کاسه نمدھا و،O-ring

ھا

٢،٧٧١،۶۶٠٣،٢٨٨،٧۵٠ ٠۶١،۴٧۵،۵٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،٢۴٧،۴٨٠ مورد

تعويض نشت بند

،Packingشامل Mechanical

Seal کاسه نمدھا و،O-ring

ھا

٣،۵١٨،٨٧٠٣،٩٨٧،٩۵٠ ٠٧١،٩۴۴،۵٩٠٢،۵٧۵،٨۶٠٢،٨٣۶،٨٣٠ مورد

بازرسی شفت و شفت

)Sleeveاسلیو (
٢،۶٧۴،۶٣٠٢،٨٣۶،٨٣٠ ٠٨١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،٣٠٩،۶١٠ مورد

٢،٢۶٨،٩٩٠٢،٧١٩،٩٠٠تعویض شفت ٠٩١،١۵١،١٢٠١،۴٧۵،۵٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

بازرسی وضعیت لقی رینگ

ھای سایشی
٣،٣۵۶،۶٧٠٣،٩٨٧،٩۵٠ ١٠١،٣١٣،٣٢٠١،٨۴٠،۵۴٠٢،۶٧۴،۶٣٠ مورد

بازرسی پروانه یا پروانه ھای

پمپ
٢،٢٠۵،۵۶٠٢،۶٧۴،۶٣٠ ١١١،٣١٣،٣٢٠١،۴٧۵،۵٢٠١،٨۴٠،۵۴٠ مورد

تعویض پروانه یا پروانه ھای

پمپ
٣،٣۵۶،۶٧٠٣،٩٨٧،٩۵٠ ١٢١،۴٧۵،۵٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،۶٧۴،۶٣٠ مورد

Sideبازرسی و رفع عیب 

Glassروغن
١،٩۴۴،۵٩٠٢،١٠۶،٧٩٠ ١٣٨٧٩،٠۶٠١،١۵١،١٢٠١،۴٧۵،۵٢٠ مورد

١١،٣٧٨،٨٢٠١٣،۶٢۶،٣١٠مونتاژ کامل پمپ ١۴٢،۶٧۴،۶٣٠۶،٠٣١،٣٠٠٨،۴٠١،٣٠٠ مورد

٢،۶٢۶،۶٣٠٢،٩٢۶،٧٧٠بازرسی کوپلینگ پمپ ١۵١،٠۴١،٢۶٠١،٣١٣،٣٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

٣،١٩٢،٧٢٠٣،۶۶١،٨٠٠تعویض کوپلینگ پمپ ١۶١،٢٠٣،۴۶٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،۶۶٨،۵۵٠ مورد

٢،۶٠۶،٧١٠٣،١٢٣،٧٩٠تعویض روغن پمپ ١٧۶٣١،٢٧٠١،٢۶٢،۵۵٠١،٨٩٣،٨٢٠ مورد

ھم محوری پمپ و دستگاه

محرک
٨،٧٠۵،٩٣٠٩،٣٨٧،٩٧٠ ١٨٢،۶٢۶،۶٣٠۴،۶١٩،٢٢٠۶،٧١٣،٣۴٠ مورد

بازرسی لوله ھای ورود و

خروج سیال
٢،٨٣٠،٧۵٠٣،١٩٢،٧٢٠ ١٩١،٢۴١،٠۴٠١،۶٣٧،٧٢٠٢،١٠۶،٧٩٠ مورد

رفع عیب لوله ھای ورود و

خروج سیال
٣،١٩٢،٧٢٠٣،۶۶١،٨٠٠ ٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،۵٧۵،٨۶٠٢،٧٨٨،٨٣٠ مورد

تعويضGasketلوله ھای 

ورود و خروج سیال
٢،۵٧۵،٨۶٠٢،٧٣٨،٠٧٠ ٢١٨۴١،۴٩٠١،۴٧۵،۵٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

٢،۴١٨،۵٢٠٣،١۴٨،۵۶٠راه اندازی پمپ ٢٢١،٠۴۴،٠٢٠١،٧٣٠،۴٠٠٢،١٠۶،٧٩٠ مورد

٣،۴٢٠،١١٠٣،٨٨٩،١٨٠باز و بستن کوپلینگ ٢٣١،٣۶٨،۴٢٠١،٩۴۴،۵٩٠٢،۵٧۵،٨۶٠ مورد

٢،۶٢۶،۶٣٠٣،٣۵۶،۶٧٠تعویض رینگ ھای سایشی ٢۴١،١۵١،١٢٠١،۴٧۵،۵٢٠١،٩۴۴،۵٩٠ مورد

بازکردن پایه ھای پمپ از مقر

مربوط
٣،٣۵۶،۶٧٠٣،٩٨٧،٩۵٠ ٢۵١،٨۶۶،٠٩٠٢،١٧٨،۶٨٠٢،۶٩٨،۵٣٠ مورد

بستن پایه ھای پمپ در مقر

مربوط
٣،٣۵۶،۶٧٠٣،٩٨٧،٩۵٠ ٢۶١،٨۶۶،٠٩٠٢،١٧٨،۶٨٠٢،۶٩٨،۵٣٠ مورد

١۵۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -پمپ ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 13031 [2] 13032 [3] 13033

اينچ١٢اینچ تا ٩قطر لوله ورودي اينچ٨اینچ تا ۵قطر لوله ورودي اينچ و کمتر۴قطر لوله ورودي 
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھای گريز از مرکز عمودی ١٣٠٣
١٣٠٣۶۴

گروه کد

فصل سیزدھم -پمپ ھا

باز کردن قطعات و اجزای

داخلی پمپ به طور کامل
٠١١۵،٢١٨،۵٩٠٢٢،۶٩۶،٩١٠٢۶،٧١۴،٣۶٠ مورد

شستشو و بررسی بدنه پمپ ٠٢٣،٢٠٩،٢۶٠۴،٧٣٠،٠٣٠۶،٣٠١،۵۶٠ مورد

تعویض بدنه پمپ ٠٣٣،٧١٠،۴٩٠٧،٠٩۶،۵٨٠٨،۶۴٩،۶٩٠ مورد

تعمیر بدنه پمپ ٠۴۶،٧۴٢،۴۶٠٨،۵٧١،٩٨٠١٠،٢٨٧،٣٠٠ مورد

تعویض بیرينگ ھا ٠۵۵،١٩١،٧١٠١٠،۶٢٠،٩٧٠١۴،٢١٧،٢۶٠ مورد

بازرسی نشت بند شامل

،Packing، Mechanical

Seal ھاO-Ringکاسه نمدھا

ھاO-ringو 

٠۶١،۶۶۴،۶۶٠٢،۵١۵،٠٩٠٣،٢۴۵،١٣٠ مورد

تعويض نشت بند

،Packingشامل Mechanical

Seal ھاO-Ringکاسه نمدھا

ھاO-ringو 

٠٧٣،٠٨٧،۶٨٠٣،٧٧٧،١٠٠۴،۴۵۶،٣٨٠ مورد

بازرسی شفت و شفت

)Sleeveاسلیو (
٠٨١،۶٢۴،٠۴٠٢،۵٠۶،١۵٠٣،٠٢٣،٢٣٠ مورد

تعویض یک عدد شفت ٠٩١،۵٢٣،۵٣٠٢،۴٧٧،۵٣٠٣،٣٢١،٧٧٠ مورد

بازرسی وضعیت لقی رینگ

ھای سایشی
١٠٣،٠٩۵،٠۶٠۴،١۴٢،١٢٠۵،١٨۶،۴٢٠ مورد

بازرسی پروانه یا پروانه ھای

پمپ
١١١،٣٧١،۴۶٠١،٨٩٨،۶٨٠٢،۵٨٠،٧٢٠ مورد

تعویض یک عدد پروانه پمپ ١٢٢،۵٣٣،٠۵٠٣،٩٩٣،۴٨٠۴،۶٧۵،۵٢٠ مورد

Sideبازرسی و رفع عیب 

Glassروغن
١٣١،١٨٢،۵١٠١،۵٢٣،۵٣٠٢،٠۴٠،۶٢٠ مورد

مونتاژ کامل پمپ ١۴١۴،٢٧٢،۴١٠٢٣،٠٧۶،٧٠٠٢٨،٩٨۴،۶٩٠ مورد

بازرسی کوپلینگ پمپ ١۵١،٠۶٣،٢۵٠١،٧٢۶،٣۵٠٢،٠٩١،٣٧٠ مورد

تعویض کوپلینگ پمپ ١۶١،٠۶٣،٢۵٠١،٧٢۶،٣۵٠٢،٠٩١،٣٧٠ مورد

تعویض روغن پمپ ١٧۶٧٩،٢٩٠١،١٠٠،٠٣٠١،۵٢٠،٧٧٠ مورد

ھم محوری پمپ و دستگاه

محرک
١٨٢،٩٣٢،٨۶٠۴،٢٩۴،١٨٠۵،٧٠٣،۵١٠ مورد

بازرسی لوله خروجی سیال ١٩١،٠٢٠،٣١٠١،۵٢٣،۵٣٠٢،٢٠٢،٨٢٠ مورد

رفع عیب لوله خروجی سیال ٢٠١،٠٢٠،٣١٠١،۵٢٣،۵٣٠٢،٢٠٢،٨٢٠ مورد

لوله خروجیGasketتعویض 

سیال
٢١١،٣۶١،٣٣٠٢،٠۴٠،۶٢٠٢،٢٠٢،٨٢٠ مورد

راه اندازی پمپ ٢٢٢،١۵٧،۴۵٠٣،٧٧٧،۵۴٠۴،٢٩۴،۶٣٠ مورد

باز و بستن کوپلینگ ٢٣٢،٣۶۵،٠٢٠٣،٢۵٧،٢۶٠۴،١٠١،۵٠٠ مورد

باز وبستن فلنج الین خروجی

سیال
٢۴١،۶٨٢،٩٧٠٢،۶٨٩،۴٢٠٣،۵٣٠،٩٠٠ مورد

بیرون کشیدن پمپ و انتقال

به کارگاه
٢۵٣،٣٩٧،٩۵٠۴،٧۶٩،۴١٠۶،١٣٧،۵۴٠ مورد

باز و بستن کلیه قطعات پمپ

شامل کلگی، تیوب، شافت
٢۶٩،۵۵٢،۴٨٠١٣،۵۶٩،١۵٠١٧،٣٠٩،۴٣٠ مورد

شستشوی کلیه قطعات پمپ ٢٧٣،٠١٣،٨٢٠۴،٠۴٧،٩٩٠۵،٠۵۴،۴٣٠ مورد

تعمیر و رنگ آمیزی تیوب ھا،

کلگی
٢٨۴،٩٢۵،٠١٠۶،۴٧٨،١٣٠٨،١۴۵،۴۵٠ مورد

حمل و نصب پمپ در مقر خود ٢٩۴،۴۴۵،٠١٠٧،٠٠٨،٨۵٠٨،٨۵۶،٧٨٠ مورد

١۵٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

فصل چھاردھم- ژنراتورھا

١. مراحل اجرایی جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی، تثبیت مکانیکی و تنظیم و تراز کردن، بازکردن و بستن وایرینگ کنترل و قدرت در

ردیف ھای تعمیراتی، بازدید نھایی، راه اندازی و تحویل به کارفرما در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

٢.استفاده از ابزار مخصوص جھت انجام فعالیت ھای مندرج در این فصل در بھای واحد ردیف ھا لحاظ شده است.

٣. در ردیف ھایی از این فصل که ھریک از عملیات تست یا بررسی در آن ذکر شده است انجام عملیات، حمل ابزارآالت، تکمیل برگه بازدید و تھیه و ارایه گزارش

فنی، در بھای واحد ردیف لحاظ شده است.

از ردیف ھای مربوط در فصل الکتروموتورھا قابل محاسبه است.Exciterیا ۴PMG. ھزینه انجام عملیات سیم پیچی 

چنانچه عملیات تعمیر دیزل پزنراتور در اسکله انجام شود به قیمتانجام عملیات در خشکی می باشد۵. در این فصل قیمت ھای تعمیر دیزل ژنراتور مربوط به

ھای مربوط ضریب ١/٢۵ اعمال می گردد.

١۵٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14011 [2] 14012 [3] 14013

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

(بھاي واحد (ريال

توربو ژنراتور ١۴٠١
١۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

ثبت میزان لرزش در چند

pmg,exciter,mainنقطه(

generatorو بررسی و آنالیز (

داده ھا

٠١٣،۵۴۵،٩٣٠۴،٧٢٧،٩١٠۵،٢٨٢،٠٩٠ مورد

ثبت پارامتر ھای الکتریکی

)pmg,exciter,main

generatorو بررسی و آنالیز (

داده ھا

٠٢٢،٩۵۴،٩۴٠٣،۵۴۵،٩٣٠۴،١٠٠،١٢٠ مورد

pmgباز کردن و بستن کاور  ٠٣٣،۵۴٠،۴٨٠۴،٧١٩،٧٣٠۶،۴۵٣،١۶٠ مورد

وPMGجداکردن کلیه اتصاالت 

قطعات انتقال دھنده قدرت

و وExcitorو PMGبین 

اطمینان از سالمت آنھا

٠۴۴،٠۵٩،٢٣٠۵،٢٠٣،٠۴٠٧،۴٩٠،۶۶٠ مورد

بررسی مغناطیس دائم روتور ٠۵٢،٣۶٣،٩۵٠٢،٩١٨،١۴٠٣،۴٧٢،٣٣٠ مورد

PMGراه اندازی آزمایشی در 

شرایط نامی و اندازه گیری

مقادیر ولتاژ، جریان و فرکانس

خروجی آن و تطابق با مقادیر

PMGنامی 

٠۶٣،۴٧٢،٣٣٠۴،١٠٠،١٢٠۴،٧٢٧،٩١٠ مورد

بررسی کابل ھای خروجی

PMGو آچارکشی اتصاالت

کابلھا

٠٧٢،٣۶١،٢٣٠٣،۵٠۵،٠۴٠۴،٠٩۴،۶۶٠ مورد

بررسی اتصاالت الکتریکی

و آچارexciterومکانیکی 

کشی آنھا

٠٨۴،٠٩۴،۶۶٠۵،٨٢٨،١٠٠٧،٠٠٧،٣۵٠ مورد

تست سالمت قطعات و

عناصر نیمه ھادی و اطمینان

از صحت عملکرد آنھا

٠٩٢،١٠٧،۵۵٠٢،٨۴٧،۴٣٠٣،٠٣٣،١٢٠ مورد

تعویض قطعات و عناصر نیمه

ھادی
١٠٢،٧٣۵،٣۴٠٣،۴٧۵،٢٢٠۴،٢١۵،١٠٠ مورد

باز کردن و بستن کلیه

اتصاالت الکتریکی و مکانیکی

حایل شامل کاور برینگ ھا و

mainدیواره ھای جدا کننده 

generator

١١۵،٨٢٨،١٠٠٧،۵۶١،۵۴٠٨،۶۶٩،٩١٠ مورد

تمیزکاری و جرم گیری کامل

سیم پیچ ھا (بدون خارج کردن

روتور تا محل قابل دسترس)

١٢۴،٧١٩،٧٣٠٧،٠٨٠،٩۵٠٨،٢۶٠،٢٠٠ مورد

تست عایقی سیم پیچ ھای

استاتور و روتور
١٣۴،٧٢٧،٩١٠۵،٢٨٢،٠٩٠۵،٩٠٩،٨٨٠ مورد

بررسی کلیه اتصاالت

وmain generatorالکتریکی 

آچار کشی آنھا

١۴٢،٩١۵،۴١٠۴،۶۴٨،٨۵٠۵،٨٢٨،١٠٠ مورد

بررسی مقاومت نقطه صفر

ژنراتور و اندازه گیری

الکتریکی آن

١۵٢،١٠٧،۵۵٠٣،٠٣٣،١٢٠٣،۵٨٧،٣١٠ مورد

تمیز کاری و آچارکشی

اتصاالت مقاومت نقطه صفر

ژنراتور

١۶٣،۵۴٠،۴٨٠۵،٢٧٣،٩١٠۶،۴۵٣،١۶٠ مورد

١۵٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14011 [2] 14012 [3] 14013

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

(بھاي واحد (ريال

توربو ژنراتور ١۴٠١
١۴٠١۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

تمیزكاري ماژول ھاي

الكتريكي اتاق فرمان
١٧١،٩٢۴،٧۵٠٢،۴٧٨،٩۴٠٣،٠٣٣،١٢٠ مورد

بررسی و تست کارت ھای

سیستم تحریک
١٨۴،٢٨٨،٧٠٠۵،۴٧٠،۶٨٠۵،٨۴٢،٠٧٠ مورد

رفع اشکال کارت ھای

سیستم تحریک
١٩٣،۴٧۵،٢٢٠۴،٨۴٢،٨٩٠۵،٢١۴،٢٨٠ مورد

بررسی و تست کارت ھای

سیستم سنکرون
٢٠۴،١٠٣،٠١٠۵،٣٢٣،۴٧٠۵،۶٩۴،٨۶٠ مورد

رفع اشکال کارت ھای

سیستم سنکرون
٢١٢،٩٢١،٠٣٠۴،١٠٣،٠١٠۴،٧٣٠،٨٠٠ مورد

بررسی و تست کارت ھای

سیستم کنترل ولتاژ
٢٢۴،٧٣٠،٨٠٠۶،٢١٠،۵۶٠۶،٨٣٨،٣۵٠ مورد

رفع اشکال کارت ھای

سیستم کنترل ولتاژ
٢٣٣،٩١٧،٣٢٠۵،٠٢٨،۵٨٠۵،۶۵۶،٣٧٠ مورد

بازديد، تمیزکاری ذغال ھا و

جاروبک ھا
٢۴٠٠٠ مورد

تعويض ذغال ھا ٢۵٠٠٠ مورد

تست سالمت سنسورھای

حرارتی ژنراتور
٢۶٢،١٠٧،۵۵٠٣،۴٧۵،٢٢٠۴،١٠٣،٠١٠ مورد

بررسی و اطمینان از عملکرد

ھیترھای سیم پیچ ژنراتور
٢٧١،٠٨٢،۵٢٠٢،٠٠٨،٠٩٠٢،١۶۵،٠۴٠ مورد

رفع اشکال ھیترھای سیم

پیچ ژنراتور
٢٨١،۶٣۶،٧١٠٢،٣٧۶،۵٩٠٢،۵٣٣،۵۴٠ مورد

تعویض ھیترھای سیم پیچ

ژنراتور
٢٩١،٩٧٩،٣۵٠٢،٧١٩،٢٣٠٣،٢٧٣،۴٢٠ مورد

تمیز کاری و آچارکشی

اتصاالت و اطمینان از سالمت

بوشینگ ھای ترمینال

خروجی ژنراتور

٣٠٣،٢٧٣،۴٢٠۵،٠۶٧،٠٧٠۵،٣٨٠،٩٧٠ مورد

تست صحت عملکرد خازن و

برقگیرھای باکس خروجی

ژنراتور

٣١٢،۵۴٩،۶۵٠٣،۴٧۵،٢٢٠٣،۶۶٠،٩١٠ مورد

رفع اشکال خازن و

برقگیرھای باکس خروجی

ژنراتور

٣٢٢،٧٣۵،٣۴٠۴،٢١۵،١٠٠۴،٩۵۴،٩٨٠ مورد

١۶٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14021 [2] 14022 [3] 14023

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

(بھاي واحد (ريال

دیزل ژنراتور  ١۴٠٢
١۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

ثبت میزان لرزش در چند

PMG,EXCITER ,MAINنقطه (

GENERATORوثبت مقادیر (

٠١۵٩٠،٩٩٠٨۶٨،٠٨٠١،١٨١،٩٨٠ مورد

ثبت پارامترھای

pmg,exciter,mainالکتریکی(

generatorو بررسی و آنالیز (

داده ھا

٠٢٧٨٧،٩٨٠٩٧٢،٧١٠١،۴۵٩،٠٧٠ مورد

DCباز کردن و بستن موتور

استارت
٠٣٢،٩١٢،۶٩٠٣،۵٠٢،٣١٠۴،٠٩١،٩۴٠ مورد

بررسی سیم پیچی اتوماتیک

استارتر، کلید (پولک) قطع و

وصل، دو شاخه محرک دھنده

استارتر و اطمینان از صحت

عملکرد آنھا

٠۴١،٩٨٩،٨۴٠٢،۵۴۴،٠٣٠٣،١٧١،٨٢٠ مورد

تعمیر سیم پیچی اتوماتیک

استارتر
٠۵٣،٠۶٩،۶٣٠٣،۶٢٣،٨٢٠۴،٧٣٢،١٩٠ مورد

تعمیر يا تعويض کلید (پولک)

قطع و وصل
٠۶٢،٢٠٢،٩٢٠٢،٧٩٢،۵۴٠٣،٠۶٩،۶٣٠ مورد

تعمیر و تعويض دو شاخه

محرک استارتر
٠٧١،۶١٣،٢٩٠٢،٢٠٢،٩٢٠٢،۴٨٠،٠١٠ مورد

بررسی کابل ھای ورودی به

اتوماتیک استارتر و خروجی

DCبه موتور 

٠٨٨٣٧،٩٧٠١،١١۵،٠٧٠١،۵١٩،٠٠٠ مورد

بررسی پینیون موتور استارتر ٠٩١،٠٢٣،۶٧٠١،۶١٣،٢٩٠١،٨٩٠،٣٨٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم کنترل ولتاژ
١٠٢،٩۵٣،۵٨٠٣،۵٠٧،٧٧٠۴،١٣۵،۵۶٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

کنترل ولتاژ
١١٢،٣٩٩،٣٩٠٣،١٣٩،٢٧٠٣،۶٩٣،۴۶٠ مورد

بررسی و تست کارتھای

سیستم کنترل دور
١٢٢،٣٢۵،٧٩٠٢،٨٧٩،٩٨٠٣،۵٠٧،٧٧٠ مورد

رفع اشکال کارتھای سیستم

کنترل دور
١٣٢،٠١١،٨٩٠٢،۵۶۶،٠٨٠٢،٨٧٩،٩٨٠ مورد

بررسی، تست و رفع اشكال

بوبین سوخت
١۴١،٨٠٩،٩٣٠٢،١٢٣،٨٢٠٢،٩۵٣،۵٨٠ مورد

تعویض بوبین سوخت ١۵٢،۶٠١،۵٢٠٣،١٩١،١۴٠۴،٠٩۴،۶۶٠ مورد

عیب یابی و رفع اشکال

سیستم کنترل
١۶٢،۵۶۶،٠٨٠٣،١٢٠،٢٧٠٣،۴٣۴،١۶٠ مورد

تعویض سیستم کنترل شامل

سیم بندی و تغییر ماژول

کنترل

١٧٣،٧٠٩،٨٩٠۴،٠٢٣،٧٩٠۴،۶۵١،۵٨٠ مورد

جدا سازی و وصل اتصاالت

الکتریکی و مکانیکی

EXCITERوPMG

١٨٣،٧٨٠،٧٧٠۵،٢٧٣،٩١٠٧،۵۶١،۵۴٠ مورد

تست و اطمینان از عملکرد و

PMGو Exciterتمیزکاری 
١٩٢،٩۴٩،۴٩٠۴،١٢٨،٧۴٠۴،٧١٩،٧٣٠ مورد

تعويض دیزل ژنراتور ٢٠١١،٩٨١،١٧٠١٨،٢٨۵،۶۵٠٣۵،۶١٠،١۴٠ مورد

تست و اطمینان از عملکرد

گرمکن ھا
٢١٧٣٩،٨٨٠٩٢۵،۵٧٠١،٢٩۵،٠٣٠ مورد

تعمیر گرمکن ھا ٢٢١،۴٧٩،٧۶٠١،۴٧٩،٧۶٠١،۴٧٩،٧۶٠ مورد

١۶١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 14021 [2] 14022 [3] 14023

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

(بھاي واحد (ريال

دیزل ژنراتور  ١۴٠٢
١۴٠٢۶۴

گروه کد

فصل چھاردھم-ژنراتورھا

ECUبررسی و تست  ٢٣٢،٣۶٣،٩۵٠٢،٩٩١،٧۴٠۵،٢٨٢،٠٩٠ مورد

ECUرفع اشکال  ٢۴۴،١٠٠،١٢٠۴،٧٢٧،٩١٠٧،٠٩١،٨۶٠ مورد

١۶٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

UPSفصل پانزدھم-باتری شارژر، 

UPSفصل پانزدھم- باتری، باتری شارژر،

مکانیکی، تنظیم و تراز کردن، بازکردن و بستن وایرینگ ھای کنترل وعملیات اجرایی جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی، تثبیت١.

قدرت در ردیف ھای تعمیراتی، بازدید نھایی، راه اندازی و تحویل به کارفرما در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

ھزینه استفاده ابزار خاص مانند غلظت سنج، تجھیزات نشان دھنده ولتاژ و جریان در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.٢.

ردیف" احیاء باتری" شامل عملیات اجرایی تخلیه الکتریکی، بازکردن و بستن اتصاالت الکتریکی و مکانیکی، جابه جایی و تخلیه و پرکردن الکترولیت، شستشو٢.

با آب مقطر و مایع مخصوص، دشارژ و شارژ مجدد جھت احیا می باشد.

ردیف" تست شارژ باتری" عملیات اجرایی تست شارژ و دشارژ ھمراه با رسم منحنی ھای مربوط شامل یک مجموعه باتری مستقل از تعداد یا ولتاژ آنھا می۴.

باشد.

قدرت و کارت ھای مدارالکترونیکی، عملیات اجرایی عیب یابی، تعویض المان، تست، راه اندازی و تحویل در۵. در ردیف ھای عیب یابی و تعویض ادوات مدار

بھای واحد ردیف ھا لحاظ شده است.

۶. تعویض باتری شامل عملیات اجرایی بازکردن باتری معیوب و انتقال به محل مناسب، تحویل باتری نو از انبار، پرکردن الکترولیت، شارژ اولیه، دشارژ مجدد و

نصب و آماده به کار نمودن باتری در محل مربوط می باشد.

٧. در ردیف ھای تعویض، وزن باتری ھمراه با الکترولیت محاسبه می شود.

٨. در بھای واحد ردیف تعوض یا احیاء باتری، ساخت الکترولیت لحاظ نشده است.

غلظت، تمیزکاری(گریس کاری یا وازلین در صورت نیاز) و اضافه کردن آب مقطر می باشد.٩. ردیف تست باتری شامل عملیات اندازه گیری ولتاژ، اندازه گیری

مجموعه باتری ھای به کار رفته در یک سیستم برق پایدار فارغ از تعداد، نوع یا ولتاژ آنھا می باشد.١٠Set. در این فصل منظور از واحد

١۶٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

UPSفصل پانزدھم-باتری شارژر، 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 15011
رديف

(بھاي واحد (ريال

UPSباطری، باطری شارژر،  ١۵٠١
١۵٠١۶۴

گروه کد

UPSفصل پانزدھم-باتری شارژر، 

احیا باتری ٠١١،٩٢١،۴١٠ عدد

ساخت الکترولیت و پر کردن

باتری
٠٢٢٧٧،١٩٠ لیتر

تست شارژ و دشارژ باتری ٠٣۴،۶١۵،۴٠٠ لیتر

بازدید، اطمینان از صحت

عملکرد، تمیزکاری و

آچارکشی اتصاالت الکتریکی

upsباتری شارژر یا 

٠۴١،٧١٢،٩۶٠ لیتر

آچارکشی یا ترمیم اتصاالت

upsمکانیکی باتری شارژر یا 
٠۵۴۴٢،۶١٠ لیتر

نصب و راه اندازی باتری

) ھمراهAmper I<30شارژر (

با تست ھای مربوط

٠۶٢،٩٩۴،۶٣٠ دستگاه

نصب و راه اندازی باتری

)Amper I=>30شارژر (

ھمراه با تست ھای مربوط

٠٧۵،۶٨۶،٨۶٠ دستگاه

ups (s<5نصب و راه اندازی 

ولت آمپر) ھمراه با تست

ھای مربوط

٠٨٨،١١٠،٨٨٠ دستگاه

ups (s=>5نصب و راه اندازی 

ولت آمپر) ھمراه با تست

ھای مربوط

٠٩٩،۴١٠،۵۶٠ دستگاه

عیب یابی و تعویض ادوات

مدار قدرت
١٠۴،۵١٩،٧۴٠ دستگاه

عیب یابی و تعویض ادوات و

کارت ھای مدار الکترونیکی
١١٣،٨۵٨،۶٧٠ لیتر

تست عملکردی شارژر ١٢۶٩٩،۵٣٠ لیتر

upsتست عملکردی  ١٣٨١٠،٨٨٠ لیتر

w<=5تعويض باتري به وزن (

Kg(
١۴۴٩١،٨۴٠ مورد

تعويض باتري به وزن

)w<5=>15 kg(
١۵٩٨٣،۶٩٠ مورد

w>15تعويض باتري به وزن (

Kg(
١۶١،٠٧۶،۵٣٠ مورد

سنجش ولتاژ باتری ١٧۴٧،٩۶٠ مورد

سنجش غلظت باتری ١٨٩۵،٩٣٠ مورد

تمیز کاری و شستشوی

باتری
١٩۵٩،٠٨٠ مورد

بازدید و اصالح سطح

الکترولیت باتری
٢٠٢٠،٢۵٠ مورد

١۶۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

UPSفصل پانزدھم-باتری شارژر، 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 15021
رديف

(بھاي واحد (ريال

در اسکلهUPSباطری، باطری شارژر،  ١۵٠٢
١۵٠٢۶۴

گروه کد

UPSفصل پانزدھم-باتری شارژر، 

احیا باتری ٠١٢،۵۶۵،۴٩٠ عدد

ساخت الکترولیت و پر کردن

باتری
٠٢٣٨٠،٩۶٠ لیتر

تست شارژ و دشارژ باتری ٠٣۶،۴٠۵،٢۵٠ لیتر

بازدید، اطمینان از صحت

عملکرد، تمیزکاری و

آچارکشی اتصاالت الکتریکی

upsباتری شارژر یا 

٠۴٢،٣١٨،۶١٠ لیتر

آچارکشی یا ترمیم اتصاالت

upsمکانیکی باتری شارژر یا 
٠۵۵٩٩،٨٩٠ لیتر

نصب و راه اندازی باتری

) ھمراهAmper I<30شارژر (

با تست ھای مربوط

٠۶۴،١٢٣،٢١٠ دستگاه

نصب و راه اندازی باتری

)Amper I=>30شارژر (

ھمراه با تست ھای مربوط

٠٧٧،۶٣۴،١٧٠ دستگاه

ups (s<5نصب و راه اندازی 

ولت آمپر) ھمراه با تست

ھای مربوط

٠٨١٠،٨۶٠،٧٠٠ دستگاه

ups (s=>5نصب و راه اندازی 

ولت آمپر) ھمراه با تست

ھای مربوط

٠٩١٢،۶٩٠،۶۶٠ دستگاه

عیب یابی و تعویض ادوات

مدار قدرت
١٠۶،٢٧٠،۵۶٠ دستگاه

عیب یابی و تعویض ادروات و

کارت ھای مدار الکترونیکی
١١۵،٣٣٩،٧٧٠ لیتر

تست عملکردی شارژر ١٢٩٣٨،٣٢٠ لیتر

upsتست عملکردی  ١٣١،٠٩۵،١٠٠ لیتر

w<=5تعويض باتري به وزن (

Kg(
١۴۶۶٩،٢١٠ مورد

تعويض باتري به وزن

)w<5=>15 kg(
١۵١،٣٣٨،۴١٠ مورد

w>15تعويض باتري به وزن (

Kg(
١۶١،۴۶٩،١۴٠ مورد

سنجش ولتاژ باتری ١٧۶٧،۵٣٠ مورد

سنجش غلظت باتری ١٨١٣۵،٠٧٠ مورد

تمیز کاری و شستشوی

باتری
١٩٨٣،١٨٠ مورد

بازدید و اصالح سطح

الکترولیت باتری
٢٠٢٨،۵٢٠ مورد

١۶۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

١. در بھای واحد ردیف تعمیرات تمام پانل ھای کنترل و ابزاردقیق، برقراری ارتباط داده با سایر پانل ھا و تجھیزات لحاظ شده است.

می باشد.IECو ٢IPS. در ردیف ھای این فصل انجام عملیات بررسی، تست و یا کالیبراسیون براساس استانداردھای 

نرم افزارھای٣PLC، Field bus ،DCS.سیستم ھای کنترل و مانیتورینگ در برگیرنده سخت افزار و نرم افزار شامل انواع کنترل کننده ھای صنعتی از قبیل 

مرتبط، کامپیوتر، مانیتورھای صنعتی و تجھیزات ارتباطی است.

۴. در بھای واحد ردیف ھای مربوط به سیستم پالس کلینگ توربین، ھزینه بررسي، تمیزكاري، آچارکشی و تعمیر یا تعویض قطعات معیوب و تامین عوامل

متخصص و ماشین آالت و تجھیزات مورد نیاز لحاظ گردیده است.

١۶۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16011
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای ابزاردقیق ١۶٠١
١۶٠١۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس کردن پانل ٠١٧٧٧،٩۴٠ مورد

بررسی و تمیزکاری کلیه

اتصاالت، ترمینال ھا، سیم

ھای رابط و متعلقات پانل و در

صورت نیاز تعمیر یا تعویض

آنھا

٠٢٣،۵٠٢،١١٠ مورد

در سرویس قراردادن پانل و

اطمینان از صحت عملکرد پانل
٠٣١،٢۴١،٩٨٠ مورد

خارج از سرويس کردن پانل

در اسکله
٠۴١،٢٩٢،٧۵٠ مورد

بررسی و تمیزکاری کلیه

اتصاالت، ترمینال ھا، سیم

ھای رابط و متعلقات پانل و در

صورت نیاز تعمیر یا تعویض

آنھا در اسکله

٠۵٧،۴٢١،٢٢٠ مورد

در سرویس قراردادن پانل و

اطمینان از صحت عملکرد پانل

در اسکله

٠۶١،٢۶۴،٣٩٠ مورد

١۶٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16021
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Outdoorجعبه اتصاالت ( ١۶٠٢
١۶٠٢۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج ازسرويس کردن جعبه

اتصاالت
٠١٣٨٨،٩٧٠ مورد

بررسی و تمیزکاری کلیه

ترمینال ھا، سیم ھای رابط و

متعلقات جعبه اتصاالت و در

صورت نیاز تعمیر یا تعویض

آنھا

٠٢٢،١٩٩،٧٠٠ مورد

در سرویس قراردادن جعبه

اتصاالت
٠٣٣٨٨،٩٧٠ مورد

خارج ازسرويس کردن جعبه

اتصاالت در اسکله
٠۴٩٩۵،٧۶٠ مورد

بررسی و تمیزکاری کلیه

ترمینال ھا، سیم ھای رابط و

متعلقات جعبه اتصاالت و در

صورت نیاز تعمیر یا تعویض

آنھا در اسکله

٠۵٢،٧٧٧،٧٠٠ مورد

در سرویس قراردادن جعبه

اتصاالت در اسکله
٠۶٩٩۵،٧۶٠ مورد

١۶٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16031
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم کنترل پمپ تزريق مواد شیمیايی ١۶٠٣
١۶٠٣۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

بازديد و آچارکشی تمام

قطعات و ترمینال ھا و سیم

ھای ارتباطی

٠١٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

بررسی عملکرد سیستم

کنترل پمپ ھا و تعمیر یا

تعویض قطعات معیوب

٠٢٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

بررسی و حصول اطمینان از

صحت عملکرد پمپ ھا از

طریق پنل کنترل

٠٣۵۶٨،٠٨٠ مورد

١۶٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16041
رديف

(بھاي واحد (ريال

پنل پمپ و مانیتورھای آب آتش نشانی ١۶٠۴
١۶٠۴۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

بازديد و آچارکشی تمام

قطعات و ترمینالھا و سیم

ھای ارتباطی پنل در اسکله

٠١٣،۵٩٧،۶٨٠ مورد

بررسی عملکرد مانیتورھا و

تعویض قطعات معیوب در

اسکله

٠٢١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

بررسی و حصول اطمینان از

صحت عملکرد مانیتورھا از

وLocalطریق پنل کنترل (

Remoteدر اسکله (

٠٣١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

١٧٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16051
رديف

(بھاي واحد (ريال

نمونه گیرھای خودکار ١۶٠۵
١۶٠۵۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

جداسازی نمونه گیر خودکار و

متعلقات
٠١٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات نمونه

گیر خودکار
٠٢٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

بررسي و اطمینان از سالم

بودن قطعات نمونه گیر

خودکار و متعلقات مربوط

(پراب ، کابل ھا ، گلند ھا،

سیمھا، کانکشن ھا ، سر

LCCCسیم ھا، شیلنگ رابط ، 

 ،Sample Divider وSwitch

Boxو تعويض آنھا در صورت (

نیاز

٠٣٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

مونتاژ نمودن نمونه گیر

خودکار و متعلقات مربوط
٠۴١،٢۴١،٩٨٠ مورد

کالیبره نمودن ترازوھای

مربوط به نمونه گیر
٠۵٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

نصب ، راه اندازی و اطمینان

از صحت عملکرد دستگاه
٠۶٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

جداسازی نمونه گیر خودکار و

متعلقات در اسکله
٠٧٣،۴٩٧،۴٣٠ مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات نمونه

گیر خودکار در اسکله
٠٨٣،۴٩٧،۴٣٠ مورد

بررسي و اطمینان از سالم

بودن قطعات نمونه گیر

خودکار و متعلقات مربوطه

(پراب ، کابل ھا ، گلند ھا،

سیمھا، کانکشن ھا ، سر

LCCCسیم ھا، شیلنگ رابط ، 

 ،Sample Divider وSwitch

Boxو تعويض آنھا در صورت (

نیاز در اسکله

٠٩٣،۴٩٧،۴٣٠ مورد

مونتاژ نمودن نمونه گیر

خودکار و متعلقات مربوطه در

اسکله

١٠١،٧۴٨،٧١٠ مورد

کالیبره نمودن ترازوھای

مربوط به نمونه گیر در اسکله
١١٣،۴٩٧،۴٣٠ مورد

نصب ، راه اندازی و اطمینان

از صحت عملکرد دستگاه در

اسکله

١٢٣،۴٩٧،۴٣٠ مورد

١٧١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16061
رديف

(بھاي واحد (ريال

چراغ ھای چشمک زن راھنما و ھشدار دھنده دريايی ١۶٠۶
١۶٠۶۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

جداسازی چراغ چشمک زن ٠١٣،١٧٩،۴٨٠ مورد

دمونتاژ کردن چراغ چشمک

زن و متعلقات آن
٠٢١،۵۵۵،٨٨٠ مورد

بررسی قطعات دستگاه ،

متعلقات و تعویض قطعات

معیوب

٠٣١،٢۴١،٩٨٠ مورد

مونتاژ کردن چراغ چشمک زن

و تست کارگاھی
٠۴١،٢۴١،٩٨٠ مورد

بررسي و تعمیرات و تعويض

کابل ھاي ارتباطي ، گلندھا و

شرودھا

٠۵١،٢۴١،٩٨٠ مورد

نصب و راه اندازی و اطمینان

از صحت عملکرد دستگاه
٠۶٣،١٧٩،۴٨٠ مورد

١٧٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16071
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای ابزار دقیقی بازوھای بارگیری ١۶٠٧
١۶٠٧۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس نمودن

سیستم ابزار دقیق بازوھاي

بارگیري در اسکله

٠١۵٩٣،٩٨٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

روانکاری پانل سیستم كنترل

و کلیه ادوات ابزار دقیق

بازوھاي بارگیري شامل

سنسورھای مجاورتی ،

سلونوییدولوھا ، نشاندھنده

وضعیت شیرھای تخلیه ،

تعمیر یا تعویض قطعات

معیوب در اسکله

٠٢۶،۵۶۶،۵٨٠ مورد

،ESDتست عملكرد سیستم 

وwirelessو ارتباط PLCكنترل 

تعمیر یاتعویض قطعات

معیوب در اسکله

٠٣۵،۵۵۵،٣٩٠ مورد

راه اندازي و اطمینان از صحت

عملكرد سیستم ابزار دقیق

در زمان عملیات بارگیری در

اسکله

٠۴٧،٩٣١،٣٠٠ مورد

١٧٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16081
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ابزاردقیق پله ھای دسترسی به كشتی  ١۶٠٨
١۶٠٨۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس کردن

سیستم ابزاردقیق پله ھاي

دسترسي به كشتي در

اسکله

٠١۵٩٣،٩٨٠ مورد

بررسی وضعیت کابل ھا ،

ھای ابزارBoxگلندھا و 

دقیقی و رفع اشکال از آنھا در

صورت نیاز در اسکله

٠٢٢،٧٧٧،٧٠٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

روانکاری پانل سیستم كنترل

، اتصاالت الکتریکی ،

سنسورھا وکلیه ادوات ابزار

دقیق و تعمیر یا تعویض

قطعات معیوب در اسکله

٠٣۴،٣۶٧،۴۴٠ مورد

راه اندازی سیستم ابزاردقیق

پله ھاي دسترسي به

كشتي و اطمینان از صحت

وAutoعملكرد پله بصورت 

Manualدر اسکله

٠۴٢،٧٧٧،٧٠٠ مورد

١٧۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16091
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای ابزار دقیق کرن ھای سقفی ١۶٠٩
١۶٠٩۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس کردن

سیستم ھای ابزار دقیق کرن

ھای سقفی در اسکله

٠١۵٩٣،٩٨٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

روانکاری پانل سیستم كنترل

، اتصاالت الکتریکی ، کلیه

ادوات ابزار دقیق و تعمیر

یاتعویض قطعات معیوب واه

اندازي سیستم ھای ابزار

دقیق کرن ھای سقفی در

اسکله

٠٢۵،١١٢،٣١٠ مورد

١٧۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16101
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم جرقه زن توربین و بويلر ١۶١٠
١۶١٠۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس کردن

سیستم
٠١٧٧٧،٩۴٠ مورد

بررسی و تست کابل جرقه

زن و اطمینان از عدم آسیب

دیدگی آن

٠٢٧٧٧،٩۴٠ مورد

تعویض کابل معیوب سیستم

در صورت نیاز
٠٣۵۴٩،٩٣٠ مورد

تمیزکاری، آچارکشی و

اطمینان از صحت عملکرد

جرقه زن ھا

٠۴٨٢۴،٨٩٠ مورد

تعمیر يا تعويض جرقه زن در

صورت معیوب بودن
٠۵٩٢٨،٠٩٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد

سیستم جرقه زن
٠۶٧٧٧،٩۴٠ مورد

١٧۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16111
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم پالس کلینیگ توربین ١۶١١
١۶١١۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس کردن

سیستم پالس کلینیگ توربین
٠١١،١٣۶،١۵٠ مورد

بررسي، تمیزكاري،

آچارکشی و تعمیر یا تعویض

قطعات معیوب پانل سیستم

كنترل، ادوات ابزاردقیق و

متعلقات سیستم پالس

کلینگ توربین

٠٢٣۶،٧۵٧،۴١٠ مورد

بررسي، تمیزكاري،

آچارکشی و تعمیر یا تعویض

قطعات معیوب کلیه لوله ھا و

اتصاالت مکانیکی  سیستم

پالس کلینگ توربین

٠٣٢۵،٢٩۶،۵٨٠ مورد

راه اندازی و بررسی صحت

عملکرد کلیه ادوات ابزار دقیق

و سیستم کنترل پالس

کلینینگ

٠۴٢،٢٧٢،٣٠٠ مورد

١٧٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 16121
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم پالس کلینینگ ھوای ورودي به کوپه ژنراتور ١۶١٢
١۶١٢۶۴

گروه کد

فصل شانزدھم-تجھیزات سیستم ھای کنترل

خارج از سرويس کردن

سیستم پالس کلینینگ ھوای

ورودی به کوپه ژنراتور

٠١١،١٣۶،١۵٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

آچارکشی پانل سیستم

كنترل ،ادوات ابزاردقیق ،

متعلقات آنھا و تعمیر یا

تعویض قطعات معیوب

٠٢١٩،٧٩٢،۴۵٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

آچارکشی کلیه لوله ھا و

اتصاالت مکانیکی و تعمیر یا

تعویض قطعات معیوب

٠٣١٢،٠٩٨،٣٧٠ مورد

راه اندازی و بررسی صحت

عملکرد کلیه ادوات ابزار دقیق

و سیستم کنترل پالس

کلینینگ

٠۴٢،٢٧٢،٣٠٠ مورد

١٧٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

فصل ھفدھم- دستگاه ھای اندازه گیری

می باشدIECو ١IPS.ردیف ھای این فصل که ھریک از عملیات بررسی یا تست و یا کالیبراسیون در آن ذکرشده است انجام عملیات براساس استاندارد ھای 

افزاری و اطمینان از برقراری ارتباط سیگنال داده ھا در بھای واحد ردیف ھا٢. در دستگاه ھای اندازه گیری مورد استفاده در ردیف ھای این فصل، انجام تنظیمات

لحاظ شده است.

٣.منظور آنالیزرھای مواد شیمیایی مجموعه سنسور، ترانسمیتر، نشان دھنده و متعلقات و ھمچنین کابل ھای ارتباطی است.

۴. منظور از ردیف ھای باز کردن و بستن دستگاه، بازکردن و بستن کلیه متعلقات جانبی، اتصاالت ورودی و خروجی و انتقال آناالیزرھا از واحد به کارگاه و بالعکس

می باشد.

مد نظر نمی باشد.)۵Portable. منظور از آناالیزرھا در این فصل، دستگاه ھای نصب شده در واحدھا بوده و آناالیزرھای قابل حمل (

منظور از " منطق سیستم" ارتباط بین ورودی ھا با خروجی ھا طبق الجیک دیاگرام می باشد.۶F&G. در مورد سیستم ھای 

١٧٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17011
رديف

(بھاي واحد (ريال

توربین میترھا ١٧٠١
١٧٠١۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جدا کردن متعلقات متصل به

میتر (جدا کردن کابل ھاي

ارتباطي، کانتر محلي،

Pickup coil(ھا

٠١٩٢٨،٠٩٠ مورد

دمونتاژ كردن متعلقات درون

میتر
٠٢٩٢٨،٠٩٠ مورد

بررسي و تمیزکاري کلیه

قطعات دروني میتر و تعمیر يا

تعويض قطعات آسیب ديده

٠٣١،٨۵۶،١٨٠ مورد

مونتاژكردن میتر و آماده

سازي میتر براي نصب
٠۴٩٢٨،٠٩٠ مورد

نصب متعلقات متصل به میتر

و کابل ھاي مربوطه
٠۵٩٢٨،٠٩٠ مورد

Pickupبررسی و سرویس 

coil ، ھاPreamplifier،

LCVCتوتااليزر مكانیكي و ،

باتري ھاي مربوط

٠۶١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد میتر

(در محل و اتاق کنترل) پس از

در سرويس قرار گرفتن آن

٠٧١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

جدا کردن متعلقات متصل به

میتر (جدا کردن کابل ھاي

ارتباطي، کانتر محلي،

Pickup coilھا) در اسکله

٠٨١،۴٨۴،٩۴٠ مورد

دمونتاژ كردن متعلقات درون

میتر در اسکله
٠٩١،١٨٧،٩۶٠ مورد

بررسي و تمیزکاري کلیه

قطعات دروني میتر و تعمیر يا

تعويض قطعات آسیب ديده در

اسکله

١٠٢،٣٧۵،٩١٠ مورد

مونتاژكردن میتر و آماده

سازي میتر براي نصب در

اسکله

١١١،١٨٧،٩۶٠ مورد

نصب متعلقات متصل به میتر

و کابل ھاي مربوطه در

اسکله

١٢١،١٨٧،٩۶٠ مورد

Pickupبررسی و سرویس 

coil ، ھاPreamplifier،

LCVCتوتااليزر مكانیكي و ،

باتري ھاي مربوطه در اسکله

١٣١،٣٨٨،٨۵٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد میتر

(در محل و اتاق کنترل) پس از

در سرويس قرار گرفتن آن در

اسکله

١۴١،٣٨٨،٨۵٠ مورد

١٨٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17021
رديف

(بھاي واحد (ريال

و متعلقات Lcpcپرور ،  ١٧٠٢
١٧٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

بررسي ، روانکاری و

تمیزکاري کلیه متعلقات

متصل به پرور و اتصاالت

الکتریکی ، تعمیر يا تعويض

قطعات آسیب ديده

٠١٩٢٨،٠٩٠ مورد

بررسي صحت عملكرد

Detector، ھا ، شیر یکطرفه

Lcpcسلکتور سوئیچ و ،

سرويس آنھا

٠٢٢،٧٨۴،٢٧٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد

دستگاه پس از در سرويس

قرار گرفتن

٠٣١،٢۴١،٩٨٠ مورد

بررسي ، روانکاری و

تمیزکاري کلیه متعلقات

متصل به پرور و اتصاالت

الکتریکی ، تعمیر يا تعويض

قطعات آسیب ديده در اسکله

٠۴١،۵۴۴،٣۴٠ مورد

بررسي صحت عملكرد

Detector، ھا ، شیر یکطرفه

Lcpcسلکتور سوئیچ و ،

سرويس آنھا در اسکله

٠۵٣،۵۶٣،٨٧٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد

دستگاه پس از در سرويس

قرار گرفتن در اسکله

٠۶١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

١٨١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17031
رديف

(بھاي واحد (ريال

نشان دھنده فشار ، اختالف فشار  ١٧٠٣
١٧٠٣۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی نشان دھنده فشار،

اختالف فشار
٠١۴۶۴،٠۴٠ مورد

تعویض نشان دھنده معیوب

يا غیر قابل کالیبره
٠٢۶٢٠،٩٩٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه و تھیه

فرم مخصوص کالیبراسون و

نصب برچسب

٠٣٢،١٧٠،٠٧٠ مورد

نصب و تست دستگاه ٠۴۴۶۴،٠۴٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

در صورت نیاز

٠۵٨۶٧،٨٣٠ مورد

جداسازی نشان دھنده فشار،

اختالف فشار در اسکله
٠۶٨٩٠،٩٧٠ مورد

تعویض نشان دھنده معیوب

يا غیر قابل کالیبره در اسکله
٠٧٧٩۴،٨٧٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه و تھیه

فرم مخصوص کالیبراسون و

نصب برچسب در اسکله

٠٨١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

نصب و تست دستگاه در

اسکله
٠٩٨٩٠،٩٧٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوطه و تعويض

آنھا در صورت نیاز در اسکله

١٠٧٢٨،٢٩٠ مورد

١٨٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17041
رديف

(بھاي واحد (ريال

)  MAGNETIC/ SIGHT GLASSنشان دھنده سطح  ( ١٧٠۴
١٧٠۴۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی نشان دھنده سطح ٠١۴۶۴،٠۴٠ مورد

تعویض نشان دھنده در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن

٠٢۶٢٠،٩٩٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه ٠٣١،٢۴١،٩٨٠ مورد

نصب و تست نشان دھنده ٠۴۴۶۴،٠۴٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

٠۵٧۴٠،٧۴٠ مورد

جداسازی نشان دھنده سطح

در اسکله
٠۶٨٩٠،٩٧٠ مورد

تعویض نشان دھنده در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن در اسکله

٠٧٧٩۴،٨٧٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه در

اسکله
٠٨١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

نصب و تست نشان دھنده در

اسکله
٠٩۵٩٣،٩٨٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

در اسکله

١٠٧٢٨،٢٩٠ مورد

١٨٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17051
رديف

(بھاي واحد (ريال

نشان دھنده دما  ١٧٠۵
١٧٠۵۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی نشان دھنده دما ٠١١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

تعویض نشان دھنده دما در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن

٠٢۶٢٠،٩٩٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه نشان

دھنده دما
٠٣٣،٠٩٨،١۶٠ مورد

نصب واطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۴١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

جداسازی نشان دھنده دما در

اسکله
٠۵١،٢٢۶،١٧٠ مورد

تعویض نشان دھنده دما در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن در اسکله

٠۶۶٣٢،١٩٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه نشان

دھنده دما در اسکله
٠٧٣،٩۶۵،۶۵٠ مورد

نصب واطمینان از صحت

عملکرد دستگاه در اسکله
٠٨١،٣٨٨،٨۵٠ مورد

١٨۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17061
رديف

(بھاي واحد (ريال

شماره انداز مکانیکی (کانتر) ١٧٠۶
١٧٠۶۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

خارج از سرويس کردن

سیستم
٠١۴۶۴،٠۴٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

آچارکشی و تعمیر یا تعویض

قطعات معیوب

٠٢١،٨۵۶،١٨٠ مورد

راه اندازی و بررسی صحت

عملکرد شماره انداز مکانیکی
٠٣١،٢۴١،٩٨٠ مورد

خارج از سرويس کردن

سیستم در اسکله
٠۴۵٩٣،٩٨٠ مورد

بررسي ، تمیزكاري و

آچارکشی و تعمیر یا تعویض

قطعات معیوب در اسکله

٠۵٢،٣٧۵،٩١٠ مورد

راه اندازی و بررسی صحت

عملکرد شماره انداز مکانیکی

در اسکله

٠۶١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

١٨۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17071
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسمیتر فشار/ اختالف فشار ١٧٠٧
١٧٠٧۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی ترانسمیتر ٠١٨۵٣،٠١٠ مورد

تعویض ترانسمیتر فشار/

اختالف فشار در صورت

معیوب يا غیر قابل کالیبره

بودن

٠٢٨۵٣،٠١٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه

ترانسمیتر فشار/ اختالف

فشار

٠٣٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۴١،٢۴١،٩٨٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی، اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

در صورت نیاز

٠۵٧۴٠،٧۴٠ مورد

جداسازی ترانسمیتر در

اسکله
٠۶١،٣٨۵،٨٨٠ مورد

تعویض ترانسمیتر فشار/

اختالف فشار در صورت

معیوب يا غیر قابل کالیبره

بودن در اسکله

٠٧١،٠٩١،٨۶٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه

ترانسمیتر فشار/ اختالف

فشار در اسکله

٠٨٢،٨۵۴،١٣٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه در اسکله
٠٩١،٣٨۵،٨٨٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی، اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

در صورت نیاز در اسکله

١٠٧٢٨،٢٩٠ مورد

١٨۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17081
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسمیتر جريان ١٧٠٨
١٧٠٨۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی ترانسمیتر جريان ٠١٩٢٨،٠٩٠ مورد

تعویض ترانسمیتر جريان در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن

٠٢۴۶۴،٠۴٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه

ترانسمیتر جريان
٠٣١،۵۵۵،٨٨٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد

ترانسمیتر جريان
٠۴١،۵۵۵،٨٨٠ مورد

نصب ، راه اندازی دستگاه و

متعلقات مربوط و اطمینان از

صحت عملکرد

٠۵٧٧٧،٩۴٠ مورد

١٨٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17091
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسمیتر دما ١٧٠٩
١٧٠٩۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی ترانسمیتر دما ٠١٨۵٣،٠١٠ مورد

تعویض ترانسمیتر دما در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن

٠٢٨۵٣،٠١٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه

ترانسمیتر دما
٠٣۴،٠٣٩،٨۵٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۴٨۵٣،٠١٠ مورد

جداسازی ترانسمیتر دما در

اسکله
٠۵١،٣٨۵،٨٨٠ مورد

تعویض ترانسمیتر دما در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن در اسکله

٠۶١،٠٩١،٨۶٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه

ترانسمیتر دما در اسکله
٠٧۴،۵٢٠،٣١٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه در اسکله
٠٨١،٣٨٨،٨۵٠ مورد

١٨٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17101
رديف

(بھاي واحد (ريال

لول سويچ ھا ١٧١٠
١٧١٠۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی لول سويچ و

متعلقات
٠١١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

بررسی ، تمیزکاری ،

روانکاری کلیه قطعات

دستگاه و تنظیم ، تعمیر یا

تعویض قطعات معیوب

٠٢١،٠٩٩،٨۵٠ مورد

نصب ، راه اندازی دستگاه و

متعلقات مربوطه و اطمینان از

صحت عملکرد آنھا

٠٣٩٢٨،٠٩٠ مورد

جداسازی لول سويچ و

متعلقات در اسکله
٠۴١،٩٨٢،٨٣٠ مورد

بررسی ، تمیزکاری ،

روانکاری کلیه قطعات

دستگاه و تنظیم ، تعمیر یا

تعویض قطعات معیوب در

اسکله

٠۵٢،٣٧۵،٩١٠ مورد

نصب ، راه اندازی دستگاه و

متعلقات مربوط و اطمینان از

صحت عملکرد آنھا در اسکله

٠۶٢،٣٧۵،٩١٠ مورد

١٨٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17111
رديف

(بھاي واحد (ريال

سويچ / سوئیچ گیج ھاي  فشار و اختالف فشار ١٧١١
١٧١١۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی سوئیچ ٠١٨۵٣،٠١٠ مورد

تعویض سوئیچ فشار/ اختالف

فشار در صورت معیوب يا غیر

قابل کالیبره بودن

٠٢٨۵٣،٠١٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی، اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

در صورت نیاز

٠٣٧۴٠،٧۴٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه سوئیچ

فشار/ اختالف فشار
٠۴٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۵٨۵٣،٠١٠ مورد

جداسازی سوئیچ در اسکله ٠۶١،٣٨۵،٨٨٠ مورد

تعویض سوئیچ فشار/ اختالف

فشار در صورت معیوب يا غیر

قابل کالیبره بودن در اسکله

٠٧١،٠٩١،٨۶٠ مورد

تمیزکاری و روانکاری شیر

سوزنی، اتصاالت ، لوله ھای

ارتباطی مربوط و تعويض آنھا

در صورت نیاز در اسکله

٠٨٧٢٨،٢٩٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه سوئیچ

فشار/ اختالف فشار در

اسکله

٠٩٢،٨۵۴،١٣٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه در اسکله
١٠١،٣٨۵،٨٨٠ مورد

١٩٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17121
رديف

(بھاي واحد (ريال

سوئیچ جريان ١٧١٢
١٧١٢۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی سوئیچ جريان ٠١٩٢٨،٠٩٠ مورد

تعویض سوئیچ جريان در

صورت معیوب يا غیر قابل

کالیبره بودن

٠٢۴۶۴،٠۴٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه سوئیچ

جريان
٠٣۴۶۴،٠۴٠ مورد

اطمینان از صحت عملکرد

سوئیچ جريان
٠۴١،٣۴۶،٠١٠ مورد

نصب ، راه اندازی دستگاه و

متعلقات مربوط و اطمینان از

صحت عملکرد

٠۵٧٧٧،٩۴٠ مورد

١٩١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17131
رديف

(بھاي واحد (ريال

سوئیچ دما ١٧١٣
١٧١٣۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی سوئیچ دما ٠١٨۵٣،٠١٠ مورد

تعویض سوئیچ دما در صورت

معیوب يا غیر قابل کالیبره

بودن

٠٢٨۵٣،٠١٠ مورد

کالیبره نمودن دستگاه سوئیچ

دما
٠٣۴،٠٣٩،٨۵٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۴٨۵٣،٠١٠ مورد

١٩٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17141
رديف

(بھاي واحد (ريال

سنسورھای وايبريشن  ١٧١۴
١٧١۴۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

خارج از سرويس کردن

سیستم و جداسازی سنسور

وایبریشن

٠١٧٧٧،٩۴٠ مورد

تعویض تجھیز در صورت

معیوب بودن
٠٢۶٢٠،٩٩٠ مورد

تمیزکاری، آچارکشی و

اطمینان از صحت وایرینگ و

شماره سیم ھا

٠٣۶٣۵،٨١٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۴٧٧٧،٩۴٠ مورد

١٩٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17151
رديف

(بھاي واحد (ريال

RTDترموکوپل /  ١٧١۵
١٧١۵۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

خارج از سرويس کردن

سیستم و جداسازی

RTDترموکوپل / 

٠١٧٧٧،٩۴٠ مورد

تعویض تجھیز در صورت

معیوب بودن
٠٢۶٢٠،٩٩٠ مورد

بررسی وایرینگ ، اطمینان از

عدم آسیب دیدگی آن
٠٣٢٨۴،٠۴٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد دستگاه
٠۴٣۴٠،٨۵٠ مورد

١٩۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17161
رديف

(بھاي واحد (ريال

آنااليزر ھای مواد شیمیايی ١٧١۶
١٧١۶۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

جداسازی سنسور از محل و

تمیزکاری
٠١١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

تست و کالیبراسیون دستگاه

و اطمینان از صحت عملکرد

کارگاھی

٠٢٣،۴٠٨،۴۵٠ مورد

تعویض قطعات معیوب در

صورت لزوم
٠٣٢،١٧٠،٠٧٠ مورد

نصب و اطمینان از صحت

عملکرد عملیاتی دستگاه
٠۴١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

١٩۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17171
رديف

(بھاي واحد (ريال

F&Gسیستم ھای اعالن و اطفاء حريق  ١٧١٧
١٧١٧۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

بررسی وضعیت پنل و آالرم

ھای مربوط
٠١١،١٣۶،١۵٠ مورد

تست تمامی سنسورھا (دود،

دما، شعله، گاز) با ادوات

مخصوص

٠٢۶،٢٢٣،۵٢٠ مورد

تست و بررسی و اطمینان از

صحت عملکرد "منطق

سیستم" طبق الجیک دیاگرام

٠٣۴،۶۶٧،۶۴٠ مورد

تعویض قطعات معیوب در

صورت لزوم
٠۴١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

تکمیل مستندات و تست

شیت مربوط و نصب برچسب

کالیبراسیون

٠۵١،١٣۶،١۵٠ مورد

١٩۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 17181
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای کنترل و مانیتورينگ ١٧١٨
١٧١٨۶۴

گروه کد

فصل ھفدھم-دستگاه ھاي اندازه گیری

بررسی وضعیت پنل کنترل ،

متعلقات سیستم و آالرم ھای

مربوط

٠١١،١٣۶،١۵٠ مورد

تمیزکاری، گردگیری و

آچارکشی پنل، ترمینال ھا،

کامپیوترھای صنعتی و ...

٠٢١،٨۵۶،١٨٠ مورد

رفع اشکال از آالرم ھای

مربوط و نقایص سیستم،

اطمینان از صحت عملکرد

سیستم

٠٣۴،۶۶٧،۶۴٠ مورد

ایجاد، اصالح ، تغییر و یا

تعویض در نرم افزار و سخت

افزار سیستم در صورت نیاز

٠۴۴،۵۴۴،۶٠٠ مورد

١٩٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم-عملگرھا

فصل ھجدھم- عملکرھا

می باشد.IECو ١IPS. در ردیف ھای این فصل با عنوان بررسی، تست و کالیبراسیون، انجام عملیات مطابق براستانداردھای

٢. اکچویترھا شامل انواع برقی، ھیدرولیکی، نیوماتیکی می باشد.

١٩٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم-عملگرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 18011
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Actuators/ MOVعملگرھا ( ١٨٠١
١٨٠١۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم-عملگرھا

جداسازی اکچویتور ٠١١،٨۵۶،١٨٠ مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات

اکچویتور
٠٢۴،٠٣٩،٨۵٠ مورد

بررسی قطعات دستگاه و

تعمیر/تعویض قطعات معیوب
٠٣١،٢۴١،٩٨٠ مورد

مونتاژ نمودن متعلقات

اکچویتور
٠۴٣،۴١٢،٠۶٠ مورد

نصب اکچویتور ٠۵٢،۴٨٣،٩٧٠ مورد

تعویض روغن اکچویتور با

کمیت و کیفیت مناسب
٠۶۴۶۴،٠۴٠ مورد

راه اندازی اكچويتور و اطمینان

Localاز صحت عملكرد برقی (

) و دستی(باRemoteو 

استفاده از ھندویل)

٠٧١،٢۴١،٩٨٠ مورد

جداسازی اکچویتور در اسکله ٠٨٢،٣٧۵،٩١٠ مورد

دمونتاژ نمودن متعلقات

اکچویتور در اسکله
٠٩۵،١٧١،٠١٠ مورد

بررسی قطعات دستگاه و

تعمیر/تعویض قطعات معیوب

در اسکله

١٠١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

مونتاژ نمودن متعلقات

اکچویتور در اسکله
١١۴،٣۶٧،۴۴٠ مورد

نصب اکچویتور در اسکله ١٢٣،١٧٩،۴٨٠ مورد

تعویض روغن اکچویتور با

کمیت و کیفیت مناسب در

اسکله

١٣۵٩٣،٩٨٠ مورد

راه اندازی اكچويتور و اطمینان

Localاز صحت عملكرد برقی (

) و دستی(باRemoteو 

استفاده از ھندویل) در

اسکله

١۴١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

١٩٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم-عملگرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 18021
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملگرھاي مخازن فوم و سیستم کنترل ١٨٠٢
١٨٠٢۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم-عملگرھا

بررسی و تمیزکاری قطعات،

کارت ھای کنترل، تغذیه و

سایر اجزاء داخلی پانل

سیستم کنترل و اکچویتور

٠١١،٣٨٨،٨۵٠ مورد

بررسی و اطمینان از سالم

بودن گلندھا، شرودرھا، ارت

و صحت شماره سیم ھا و

مطابقت داشتن با نقشه ھا

٠٢١،٠٩١،٨۶٠ مورد

اطمینان از تنظیمات

Open/Closeو صحت عملکرد

) وRemoteو Localبرقی (

دستی (با استفاده از

ھندویل) اکچویتور و روان

Handبودن ولو با استفاده از 

Wheel

٠٣١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

بررسی عملکرد اکچویتورھا و

تعویض قطعات معیوب
٠۴١،۵٨٩،٧۴٠ مورد

حصول اطمینان از صحت

عملکرد سیستم از طریق پنل

کنترل

٠۵٧٩۴،٨٧٠ مورد

٢٠٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم-عملگرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 18031
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملگر شیر کنترل  ١٨٠٣
١٨٠٣۶۴

گروه کد

فصل ھجدھم-عملگرھا

بررسی و تمیزکاری قطعات،

کارت ھای کنترل، ماژول ھا،

تغذیه و سایر اجزاء داخلی

کنترل ولو

٠١١،۵۵۵،٨٨٠ مورد

بررسی و اطمینان از سالم

بودن گلندھا، شرودرھا، ارت

و صحت شماره سیم ھا و

مطابقت داشتن با نقشه ھا

٠٢١،٠٨۵،٠۴٠ مورد

کالیبره محلی کنترل ولو و

اطمینان از صحت عملکرد

کنترل ولو و فیدبک موقعیت

آن

٠٣٣،١١١،٧۶٠ مورد

تعويض قطعات معیوب، در

سرويس قرار دادن کنترل ولو

و اطمینان از صحت عملکرد

عملیاتي

٠۴١،۵۵۵،٨٨٠ مورد

٢٠١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

فصل نوزدھم- فعالیت ھای حفاظتی سطوح

١.ھزینه موتور بوت و شناور در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ نشده است.

٢.توقفات نشی از تداخل کاری عملیات بالستینگ و رنگ آمیزی در بھای واحد ردیف ھای رنگ آمیزی لحاظ شده است.

٣. ھزینه ھای پاک سازی محیط اطراف حاصل از پاشش سرباره مس در بھای واحد ردیف ھای بالستیگ لحاظ شده است.

۴. بھای لکه گیری و ترمیم عملیات رنگ آمیزی، در بھای واحد ردیف ھای رنگ آمیزی لحاظ گردیده است.

۵. در ردیف ھای تھیه مصالح رنگ امیزی، ھزینه ھای پرایمر، ھاردنر، تینر، دورریز رنگ، حمل خشکی، بارگیری و باراندازی در بھای واحد ردیف لحاظ گردیده

است.

۶.ھزینه نگھداری رنگ شامل احداث سردخانه (اتاق خنک) برای نگھداری رنگ، در قیمت مصالح رنگ آمیزی لحاظ شده است.

٧. بھای واحد ردیف ھای رنگ آمیزی به روش دستی برای تمام سطوح فلزی در سه الیه می باشد.

٨. در ردیف ھای رنگ آمیزی، ھزینه مربوط به شستشوی سطوح با آب شیرین در زمان بین فعالیت در الیه ھای مختلف در صورت نیاز در بھای واحد ردیف لحاظ

شده است.

٩.در ردیف ھای عایق کاری ھزینه مربوط به تھیه پشم سنگ و یا سیلیکات کلسیم بنابر مورد منظور گردیده است.

١٠. برای عایق کاری تجھیزاتی که پوشش ورق روی آنھا، بصورت پیش ساخته توسط سازنده دستگاه تامین شود٢٠% از قیمت ردیف مربوط کسر می شود.

١١.سطح کاری مورد محاسبه در عایق کاری گرم تجھیزات دوار،سطح بیرونی پوشش دھنده تجھیزمحاسبه می گردد.

١٢. نگھداری از مصالح عایق کاری رطوبتی گرم یا سرد در انبار به عھده پیمانکار است و ھزینه آن در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

تا زیر سطح راھروھا ضریب ١/٢٠ اعمال می گردد.١٣Splash Zone. به بھای واحد ردیف ھای این فصل جھت انجام فعالیت ھای  از باالی ناحیه 

ضریب ١/٣٠عامل می گردد.١۴Splash Zone. به بھای واحد ردیف ھای این فصل جھت انجام فعالیت ھای در ناحیه 

١۵.ھزینه امکانات الزم جھت دسترسی به تاسیسات اسکله از طریق طناب در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

١۶.در رديف ھاي "شستشو و تمیزکاری با آب شیرین" ھزینه تامین آب در قیمت رديف لحاظ نشده است.

٢٠٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تمیز کاری، رسوب زدايی و زنگ زدايی سطوح ١٩٠١
١٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

شستشو و تمیز کاری سطوح

با آب شیرين
٠١٨٧،٠٨٠ متر مربع

پاك نمودن مواد نفتی و چربي

از روي سطوح توسط پاک

کننده ھا و حالل ھا

٠٢٢٧،۴۶٠ متر مربع

پاک نمودن و تمیزسازی

سطوح بوسیله ابزاردستی

جھت آماده سازی سطح

٠٣٢٩٧،٢١٠ متر مربع

تمیزکاری با ابزار دستي يا

St3یا St2مکانیکي تا سطح 
٠۴۴٠۴،۵٨٠ متر مربع

تھیه سرباره مس و تمیزکاری

) تا سطحSweep Blastنرم (

Sa1

٠۵۵٧۴،٧۵٠ متر مربع

تھیه سرباره مس و تمیز

سازی و رنگ بری سطوح تا

Saسطح  به وسیله1/2 2

)Grit Blastسرباره مس (

٠۶٧٠٨،٠٢٠ متر مربع

شستشو و تمیز کاری سطوح

با آب شیرين در اسکله
٠٧١٣۵،٧٣٠ متر مربع

پاك نمودن مواد نفتی و چربي

از روي سطوح توسط پاک

کننده ھا و حالل ھا در اسکله

٠٨۴۵،٧٠٠ متر مربع

پاک نمودن و تمیزسازی

سطوح بوسیله ابزاردستی

جھت آماده سازی سطح در

اسکله

٠٩٣٧٨،١٩٠ متر مربع

تمیزکاری با ابزار دستي يا

St3یا St2مکانیکي تا سطح 

در اسکله

١٠۶۵٢،۶٨٠ متر مربع

تھیه سرباره مس و تمیزکاری

) تا سطحSweep Blastنرم (

Sa1در اسکله

١١٨۵٠،٠٧٠ متر مربع

تھیه سرباره مس و تمیز

سازی و رنگ بری سطوح تا

Saسطح  به وسیله1/2 2

) درGrit Blastسرباره مس (

اسکله

١٢٩٩٢،۵٠٠ متر مربع

تمیزکاری و گسار زدايی

سطوح زير دريايي در عمق

متر<١۵

١٣۶١٢،٣٧٠ متر مربع

تمیزکاری و گسار زدايی

سطوح زير دريايي در

متر٢۴<=عمق <١۵

١۴٧۶۵،۴٧٠ متر مربع

تمیزکاری و گسار زدايی

سطوح زير دريايي در

متر٣۵<=عمق <٢۴

١۵١،٣۶٠،٨٣٠ متر مربع

تمیزکاری و گسار زدايی

سطوح زير دريايي در

متر۴۵<=عمق <٣۵

١۶٢،٠۴١،٢۴٠ متر مربع

٢٠٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تمیز کاری، رسوب زدايی و زنگ زدايی سطوح ١٩٠١
١٩٠١۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

تمیزکاری و گسار زدايی

سطوح زير دريايي در عمق

متر=>۴۵

١٧٣،٠۶١،٨٧٠ متر مربع

تھیه سرباره مس و انجام

سوییپ بالست سقف مخزن

از رو و یا از زیر سقف

١٨٢۶٠،٢۴٠ متر مربع

تھیه سرباره مس و انجام

بالستینگ کف مخزن تا سطح

Sa 2 1/2

١٩٣٧٣،۶١٠ متر مربع

تھیه سرباره مس، تمیز

سازی و رنگ بری سطوح و

بالستینگ دیواره مخزن تا

Saسطح  2 1/2

٢٠۵٢٧،٣۵٠ متر مربع

تھیه سرباره مس، تمیز

سازی و رنگ بری سطوح و

بالستینگ سقف مخزن تا

Saسطح  2 1/2

٢١٣٩٩،۶٩٠ متر مربع

تھیه سرباره مس، تمیز

سازی و رنگ بری سطوح و

بالستینگ متعلقات مخزن تا

Saسطح  2 1/2

٢٢۶٣٩،٨٩٠ متر مربع

تمیز کاری حوضچه ھای

)O.W.Sتفکیک گر (
٢٣٢١٢،۶٩٠ متر مربع

تمیز کاری داخل محفظه ھای

پانتون سقف دوجداره مخزن

از زوائد نفتی و زنگ

٢۴۵١،٢۴٠ متر مربع

تمیزکاری و شستشوی داخل

مایتر ورودی و خروجی مخزن

از زوائد نفتی، رسوبات و زنگ

٢۵۵٢۵،۵١٠ متر مربع

تمیزکاری قسمت بیرونی

سقف مخازن از زواید نفتی و

رسوبات موجود

٢۶٢۵،۶٢٠ متر مربع

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

٢٧١٧،٨۶٠ متر مربع

سلج زدایی مخازن به روش

دستی به ھمراه حمل سلج

ھا تا محل مورد نظر کارفرما

کیلومتری از مخزن۶تا فاصله 

٢٨۶۵٣،٣٢٠ متر مربع

الیروبی حوضچه ھا، سمپ

) و کانال ھا از سلجSumpھا(

ھای نفتی و حمل تا محل

۶مورد نظر کارفرما تا فاصله 

کیلومتر از مخزن

٢٩٣٧۵،٣٩٠ متر مربع

٢٠۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی ١٩٠٢
١٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

Zinc Rich Epoxyاعمال رنگ 

اليه اول سطوح فلزی به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون٧۵ضخامت 

٠١١۴۴،٧١٠ متر مربع

HB MIO Epoxyاعمال رنگ 

اليه دوم سطوح فلزی به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون١۵٠ضخامت 

٠٢١١٩،٩٠٠ متر مربع

تھیه و اعمال رنگ

Polyurethaneاليه سوم

سطوح فلزی به وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون

٠٣٨١،٧٠٠ متر مربع

Zinc Rich Epoxyاعمال رنگ 

اليه اول سقف مخزن به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون٧۵ضخامت 

٠۴٩۶،۴٧٠ متر مربع

HB MIO Epoxyاعمال رنگ 

اليه دوم سقف مخزن به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون١۵٠ضخامت 

٠۵٨١،٠١٠ متر مربع

تھیه و اعمال رنگ

Polyurethaneاليه سوم

سقف مخزن به وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون

٠۶۵۵،١۶٠ متر مربع

Zinc Rich Epoxyاعمال رنگ 

اليه اول بدنه مخزن به وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون

٠٧١١۵،٧٧٠ متر مربع

HB MIO Epoxyاعمال رنگ 

اليه دوم بدنه مخزن به وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ١۵٠) به ضخامت

میکرون

٠٨٩٧،٢١٠ متر مربع

تھیه و اعمال رنگ

Polyurethaneاليه سوم بدنه

مخزن به وسیله دستگاه رنگ

) بهAirlessپاش بدون ھوا (

میکرون٧۵ضخامت 

٠٩۶۶،١٩٠ متر مربع

Zinc Rich Epoxyاعمال رنگ 

اليه اول سطوح فلزی به

وسیله ابزار دستي (لکه

میکرون٧۵گیري) به ضخامت 

١٠١۶٧،۶١٠ متر مربع

٢٠۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی ١٩٠٢
١٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

HB MIO Epoxyاعمال رنگ 

اليه دوم سطوح فلزی به

وسیله ابزار دستي (لکه

١۵٠گیري) به ضخامت 

میکرون

١١١٣١،١۴٠ متر مربع

Polyurethaneاعمال رنگ 

اليه سوم سطوح فلزی به

وسیله ابزار دستي (لکه

میکرون٧۵گیري) به ضخامت 

١٢٩٠،۵٨٠ متر مربع

Holding Primerاعمال رنگ

به وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون۵٠ضخامت 

١٣١٠١،٨٩٠ متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ

FLAKE Epoxyبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ۵٠٠) به ضخامت

میکرون

١۴١٧٩،٣٠٠ متر مربع

Holding Primerاعمال رنگ

به وسیله ابزار آالت دستی

۵٠(لکه گیري) به ضخامت 

میکرون

١۵١١٨،١٠٠ متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ

FLAKE Epoxyبه وسیله ابزار

دستي (لکه گیري) به

میکرون۵٠٠ضخامت 

١۶٢٠۶،۶٧٠ متر مربع

HIGH SOLIDاعمال رنگ 

LIQUID EPOXYبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ١٠٠٠) به ضخامت

میکرون

١٧٢۵٩،۶۴٠ متر مربع

HIGH SOLIDاعمال رنگ 

LIQUID EPOXYبه وسیله

ابزار آالت دستی (لکه گیري)

میکرون١٠٠٠به ضخامت 

١٨٣٠١،۵٠٠ متر مربع

Epoxyاعمال رنگ حرارتی 

Phenolicبه وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون١٠٠به ضخامت 

١٩١۵٢،٠۶٠ متر مربع

Epoxyاعمال رنگ حرارتی 

Phenolicبه وسیله ابزار آالت

دستی (لکه گیري) به

میکرون١٠٠ضخامت 

٢٠١٧۵،٣۴٠ متر مربع

Zincاعمال رنگ حرارتی 

ethyle silicateبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون

٢١١١۵،٧٧٠ متر مربع

٢٠۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی ١٩٠٢
١٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

Zincاعمال رنگ حرارتی 

ethyle silicateبه وسیله

ابزار آالت دستی (لکه گیري)

میکرون٧۵به ضخامت 

٢٢١٣٢،۶٨٠ متر مربع

بهSilicon Acrylicاعمال رنگ 

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون٢۵ضخامت 

٢٣٧٢،٨۵٠ متر مربع

بهSilicon Acrylicاعمال رنگ 

وسیله ابزار آالت دستی (لکه

میکرون٢۵گیري) به ضخامت 

٢۴٨٢،۴۴٠ متر مربع

Siliconاعمال رنگ 

Aluminumبه وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون٢۵به ضخامت 

٢۵٧٢،٨۵٠ متر مربع

Siliconاعمال رنگَ  

Aluminumبه وسیله ابزار

آالت دستی (لکه گیري) به

میکرون٢۵ضخامت 

٢۶٨١،٩۵٠ متر مربع

بهPure Siliconاعمال رنگَ  

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون٣٠ضخامت 

٢٧٧٢،٨۵٠ متر مربع

بهPure Siliconاعمال رنگَ  

وسیله ابزار آالت دستی (لکه

میکرون٣٠گیري) به ضخامت 

٢٨٨٣،۴١٠ متر مربع

Epoxyاعمال رنگ 

Polyamideبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ١۵٠) به ضخامت

میکرون

٢٩١۵٢،١٩٠ متر مربع

Zincاضافه بھاي اعمال رنگ 

Rich Epoxyاليه اول سازه

ھاي فلزی به وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در٧۵به ضخامت 

صورتي که سطح مورد نظر

روی لوله ھای با قطر کمتر از

اينچ يا مقاطع فوالدي با٨

میلیمتر٢٠٠سطح کمتر از  

باشد.

٣٠۴٣،۴١٠ متر مربع

HBاضافه بھاي اعمال رنگ 

MIO Epoxyاليه دوم سازه

ھاي فلزی به وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در١۵٠به ضخامت 

صورتي که سطح مورد نظر

روی لوله ھای با قطر کمتر از

اينچ يا مقاطع فوالدي با٨

میلیمتر٢٠٠سطح کمتر از  

باشد

٣١٣۵،٩٧٠ متر مربع

٢٠٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی ١٩٠٢
١٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

اضافه بھاي تھیه و اعمال رنگ

Polyurethaneاليه سوم

سازه ھاي فلزی به وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٣٢۴۴،٨٩٠ متر مربع

HIGHاضافه بھاي اعمال رنگ 

SOLID LIQUID EPOXYبه

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در١٠٠٠ضخامت 

صورتي که سطح مورد نظر

روی لوله ھای با قطر کمتر از

اينچ يا مقاطع فوالدي با٨

میلیمتر٢٠٠سطح کمتر از  

باشد

٣٣٧٧،٨٩٠ متر مربع

اضافه بھاي اعمال رنگ

بهEpoxy Phenolicحرارتی 

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون (در١٠٠ضخامت 

صورتي که سطح مورد نظر

روی لوله ھای با قطر کمتر از

اينچ يا مقاطع فوالدي با٨

میلیمتر٢٠٠سطح کمتر از  

باشد

٣۴۴۵،۶٢٠ متر مربع

Zincاضافه بھاي اعمال رنگ 

ethyle silicateبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٣۵٣۴،٧۴٠ متر مربع

اضافه بھاي اعمال رنگ

Silicon Acrylicبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٢۵) به ضخامت

میکرون در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر  باشد

٣۶٢١،٨۵٠ متر مربع

٢٠٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19021
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی ١٩٠٢
١٩٠٢۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

اضافه بھاي اعمال رنگ

Silicon Aluminumبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٢۵) به ضخامت

میکرون در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٣٧٢١،٨۵٠ متر مربع

Pureاضافه بھاي اعمال رنگ 

Siliconبه وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در٣٠به ضخامت 

صورتي که سطح مورد نظر

روی لوله ھای با قطر کمتر از

اينچ يا مقاطع فوالدي با٨

میلیمتر٢٠٠سطح کمتر از  

باشد

٣٨٢١،٨۵٠ متر مربع

٢٠٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی در اسکله ١٩٠٣
١٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

Zinc Rich Epoxyاعمال رنگ 

اليه اول به وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در٧۵به ضخامت 

اسکله

٠١٢٣۶،٧١٠ متر مربع

HB MIO Epoxyاعمال رنگ 

اليه دوم به وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در١٢۵به ضخامت 

اسکله

٠٢١٩٣،٠٧٠ متر مربع

تھیه و اعمال رنگ

Polyurethaneاليه سوم به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در اسکله٧۵ضخامت 

٠٣١٣١،٣٣٠ متر مربع

Zinc Rich Epoxyاعمال رنگ 

اليه اول به وسیله ابزار

دستي (لکه گیري) به

میکرون در اسکله٧۵ضخامت 

٠۴٢٧۶،٨٧٠ متر مربع

HB MIO Epoxyاعمال رنگ 

اليه دوم به وسیله ابزار

دستي (لکه گیري) به

میکرون در١٢۵ضخامت 

اسکله

٠۵٢١۵،٩۵٠ متر مربع

Polyurethaneاعمال رنگ 

اليه سوم به وسیله ابزار

دستي (لکه گیري) به

میکرون در اسکله٧۵ضخامت 

٠۶١۴٨،۵١٠ متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ

FLAKE Epoxyبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٢۵٠) به ضخامت

میکرون در اسکله

٠٧۴٠٣،٩۵٠ متر مربع

High Solid GLASSاعمال رنگ

FLAKE Epoxyبه وسیله ابزار

دستي (لکه گیري) به

میکرون در٢۵٠ضخامت 

اسکله

٠٨۴٢٠،۴۵٠ متر مربع

Solvent Freeاعمال رنگ (

Epoxy (Polyster/High Solid

به وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در١٠٠٠ضخامت 

اسکله

٠٩٧۴٨،١٠٠ متر مربع

Solvent Freeاعمال رنگ (

Epoxy (Polyster/High Solid

به صورت دستي (لکه گیري)

میکرون در١٠٠٠به ضخامت 

اسکله

١٠٧٠۴،۶۶٠ متر مربع

٢١٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی در اسکله ١٩٠٣
١٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

Epoxyاعمال رنگ حرارتی 

Phenolicبه وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در١٠٠به ضخامت 

اسکله

١١٢۴٨،١٢٠ متر مربع

Epoxyاعمال رنگ حرارتی 

Phenolicبه وسیله ابزار آالت

دستی (لکه گیري) به

میکرون در١٠٠ضخامت 

اسکله

١٢٢٨٩،٢۴٠ متر مربع

Zincاعمال رنگ حرارتی 

ethyle silicateبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٧۵) به ضخامت

میکرون در اسکله

١٣١٨٩،٣۶٠ متر مربع

Zincاعمال رنگ حرارتی 

ethyle silicateبه وسیله

ابزار آالت دستی (لکه گیري)

میکرون در٧۵به ضخامت 

اسکله

١۴٢١٩،۴۵٠ متر مربع

بهSilicon Acrylicاعمال رنگ 

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در اسکله۵٠ضخامت 

١۵١١٧،٩۶٠ متر مربع

بهSilicon Acrylicاعمال رنگ 

وسیله ابزار آالت دستی (لکه

میکرون۵٠گیري) به ضخامت 

در اسکله

١۶١٣۵،۵۵٠ متر مربع

Siliconاعمال رنگ 

Aluminumبه وسیله دستگاه

)Airlessرنگ پاش بدون ھوا (

میکرون در٢۵به ضخامت 

اسکله

١٧١١٧،٩۶٠ متر مربع

Siliconاعمال رنگَ  

Aluminumبه وسیله ابزار

آالت دستی (لکه گیري) به

میکرون در اسکله٢۵ضخامت 

١٨١٣۴،٨٣٠ متر مربع

Zincاضافه بھاي اعمال رنگ 

Rich Epoxyاليه اول به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در اسکله٧۵ضخامت 

در صورتي که سطح مورد

نظر روی لوله ھای با قطر

اينچ يا مقاطع٨کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

١٩٧١،٠٢٠ متر مربع

٢١١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی در اسکله ١٩٠٣
١٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

HBاضافه بھاي اعمال رنگ 

MIO Epoxyاليه دوم به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در١٢۵ضخامت 

اسکله در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٢٠۵٧،٩٢٠ متر مربع

اضافه بھاي تھیه و اعمال رنگ

Polyurethaneاليه سوم به

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در اسکله٧۵ضخامت 

در صورتي که سطح مورد

نظر روی لوله ھای با قطر

اينچ يا مقاطع٨کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٢١٣٩،۴٠٠ متر مربع

Highاضافه بھاي اعمال رنگ

Solid GLASS FLAKE Epoxy

به وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در٢۵٠ضخامت 

اسکله در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٢٢١٢١،١٩٠ متر مربع

Highاضافه بھاي اعمال رنگ (

Solids or Solvent Free

)Epoxy / Polysterبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ١٠٠٠) به ضخامت

میکرون در اسکله در صورتي

که سطح مورد نظر روی لوله

اينچ يا٨ھای با قطر کمتر از 

مقاطع فوالدي با سطح کمتر

میلیمتر باشد٢٠٠از  

٢٣٢٢۴،۴٣٠ متر مربع

اضافه بھاي اعمال رنگ

بهEpoxy Phenolicحرارتی 

وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در١٠٠ضخامت 

اسکله در صورتي که سطح

مورد نظر روی لوله ھای با

اينچ يا مقاطع٨قطر کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٢۴٧۴،۴۴٠ متر مربع

٢١٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19031
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی در اسکله ١٩٠٣
١٩٠٣۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

اضافه بھاي اعمال رنگ

Zinc ethyle silicateحرارتی 

به وسیله دستگاه رنگ پاش

) بهAirlessبدون ھوا (

میکرون در اسکله٧۵ضخامت 

در صورتي که سطح مورد

نظر روی لوله ھای با قطر

اينچ يا مقاطع٨کمتر از 

٢٠٠فوالدي با سطح کمتر از  

میلیمتر باشد

٢۵۵۶،٨١٠ متر مربع

اضافه بھاي اعمال رنگ

Silicon Acrylicبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٢۵) به ضخامت

میکرون در اسکله در صورتي

که سطح مورد نظر روی لوله

اينچ يا٨ھای با قطر کمتر از 

مقاطع فوالدي با سطح کمتر

میلیمتر باشد٢٠٠از  

٢۶٣۵،٣٧٠ متر مربع

اضافه بھاي اعمال رنگ

Silicon Aluminumبه وسیله

دستگاه رنگ پاش بدون ھوا

)Airless ٢۵) به ضخامت

میکرون در اسکله در صورتي

که سطح مورد نظر روی لوله

اينچ يا٨ھای با قطر کمتر از 

مقاطع فوالدي با سطح کمتر

میلیمتر باشد٢٠٠از  

٢٧٣۵،٣٧٠ متر مربع

٢١٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19041
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی ١٩٠۴
١٩٠۴۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

Zinc Rich Epoxyتھیه رنگ 

میکرون٧۵به ضخامت 
٠١٣٩٨،٧٩٠ متر مربع

بهHB MIO Epoxyتھیه رنگ 

میکرون١٢۵ضخامت 
٠٢٣٢۶،٠٨٠ متر مربع

بهHB MIO Epoxyتھیه رنگ 

میکرون١۵٠ضخامت 
٠٣٣٩١،٢٩٠ متر مربع

بهPolyurethaneتھیه رنگ 

میکرون٧۵ضخامت 
٠۴١٩۴،٠٣٠ متر مربع

High Solid GLASSتھیه رنگ

FLAKE Epoxyبه ضخامت

میکرون٢۵٠

٠۵۵١۶،۴۶٠ متر مربع

High Solid GLASSتھیه رنگ

FLAKE Epoxyبه ضخامت

میکرون۵٠٠

٠۶١،٠٣٢،٩٢٠ متر مربع

Solvent Freeتھیه رنگ (

Epoxy (Polyster/High Solid

میکرون١٠٠٠به ضخامت 

٠٧٣،٢٩٧،٧۴٠ متر مربع

HIGH SOLIDتھیه رنگ 

LIQUID EPOXYبه ضخامت

میکرون١٠٠٠

٠٨١،۵۶۴،۶٨٠ متر مربع

بهHolding Primerتھیه رنگ

میکرون۵٠ضخامت 
٠٩٩٠،٨۶٠ متر مربع

Epoxyتھیه یک الیه رنگ

phenolic ١٠٠به ضخامت

میکرون

١٠٢١٩،٧٠٠ متر مربع

Zincتھیه رنگ حرارتی 

ethyle silicateبه ضخامت

میکرون٧۵

١١٢٩١،۵٧٠ متر مربع

بهSilicon Acrylicتھیه رنگ 

میکرون۵٠ضخامت 
١٢١٢۵،١۴٠ متر مربع

Silicon Aluminumتھیه رنگَ  

میکرون۵٠به ضخامت 
١٣١٨٩،٨٨٠ متر مربع

Epoxy Polyamideتھیه رنگ 

میکرون١۵٠به ضخامت 
١۴٠ متر مربع

٢١۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 19051
رديف

(بھاي واحد (ريال

عايق کاری ١٩٠۵
١٩٠۵۶۴

گروه کد

فصل نوزدھم-فعالیت ھای حفاظتی سطوح

تھیه و اعمال عايق سرد روی

سطوح
٠١٠ متر مربع

تھیه و اعمال عايق حرارتي

شامل پشم شیشه و روکش

آلومینیوم و تسمه استیل بر

روی سطوح  

٠٢١،٣۵٢،٣٣٠ متر مربع

تھیه و اعمال عايق حرارتي

شامل پشم سنگ و روکش

آلومینیوم و تسمه استیل بر

روی سطوح 

٠٣١،۵٢١،۵٧٠ متر مربع

جمع آوری عايق حرارتي

شامل ورق ھای پوششی

آلومینیومی و پشم سنگ يا

پشم شیشه فرسوده

٠۴۶٢٨،۶٣٠ متر مربع

تھیه و اعمال عايق حرارتي

شامل پشم شیشه و روکش

آلومینیوم و تسمه استیل بر

روی سطوح در اسکله

٠۵١،٨٣٨،۵٨٠ متر مربع

تھیه و اعمال عايق حرارتي

شامل پشم سنگ و روکش

آلومینیوم و تسمه استیل بر

روی سطوح در اسکله

٠۶٢،٠٠٧،٨١٠ متر مربع

جمع آوری عايق حرارتي

شامل ورق ھای پوششی

آلومینیومی و پشم سنگ يا

پشم شیشه فرسوده در

اسکله

٠٧٨٨٢،١٠٠ متر مربع

٢١۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم-سیستم ھای اعالن و اطفا حريق

فصل بیستم- سیستم ھای اعالن و اطفا حریق

ردیف ھای مربوط به تعمیرات سیستم ھای اعالن و اطفا حریق و تجھیزات مربوط به آنھا در این فصل منظور گردیده است.١.

٢١۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم-سیستم ھای اعالن و اطفا حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 20011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات  اعالن و اطفاء حريق ٢٠٠١
٢٠٠١۶۴

گروه کد

فصل بیستم-سیستم ھای اعالن و اطفا حريق

جداسازی و نصب مخزن فوم

لیتر١٢٠٠٠با ظرفیت تا 
٠١٠ مورد

جداسازی و نصب بلدر تانک با

لیتر٢٠٠٠ظرفیت تا 
٠٢٠ مورد

تعمیر کف ریزھا ٠٣٠ مورد

تعويض کف ریزھا ٠۴٠ مورد

تعويض نازلھاي آب پاش ٠۵٠ مورد

تعمیر شیلنگ آتش نشانی ٠۶٠ مورد

تعويض شیلنگ آتش نشانی ٠٧٠ مورد

تست شیلنگ آتش نشانی ٠٨٠ مورد

تعويض جعبه آتش نشاني ٠٩٠ مورد

جداسازی شیر ديالج ١٠٠ مورد

دمونتاژ شیر ديالج ١١٠ مورد

تعمیر بدنه شیر ديالج ١٢٠ مورد

تعويض بدنه شیر ديالج ١٣٠ مورد

تعمیر شیر تنظیم فشار شیر

ديالج
١۴٠ مورد

تعويض شیر تنظیم فشار

شیر ديالج
١۵٠ مورد

تعمیر صافي شیر ديالج ١۶٠ مورد

تعويض صافي شیر ديالج ١٧٠ مورد

مونتاژ شیر ديالج ١٨٠ مورد

نصب، راه اندازی و تست شیر

ديالج
١٩٠ مورد

جداسازی مانیتور ثابت ٢٠٠ مورد

تعمیر سیستم چرخش

مانیتور ثابت
٢١٠ مورد

تعويض سیستم چرخش

مانیتور ثابت
٢٢٠ مورد

تعمیر قفل و دسته چرخش

مانیتور ثابت
٢٣٠ مورد

تعويض قفل و دسته چرخش

مانیتور ثابت
٢۴٠ مورد

تعمیر نازل پاشش مانیتور

ثابت
٢۵٠ مورد

تعويض نازل پاشش مانیتور

ثابت
٢۶٠ مورد

نصب، راه اندازی و تست

مانیتور ثابت
٢٧٠ مورد

جداسازی مانیتور کنترل از راه

دور
٢٨٠ مورد

تعمیر نازل پاشش مانیتور

کنترل از راه دور
٢٩٠ مورد

تعويض نازل پاشش مانیتور

کنترل از راه دور
٣٠٠ مورد

تعمیر موتورھاي محرک

مانیتور کنترل از راه دور
٣١٠ مورد

٢١٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم-سیستم ھای اعالن و اطفا حريق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 20011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات  اعالن و اطفاء حريق ٢٠٠١
٢٠٠١۶۴

گروه کد

فصل بیستم-سیستم ھای اعالن و اطفا حريق

تعويض موتورھاي محرک

مانیتور کنترل از راه دور
٣٢٠ مورد

نصب، راه اندازی و تست

مانیتور کنترل از راه دور
٣٣٠ مورد

تعمیر خاموش کننده ھاي

دستي
٣۴٠ مورد

تست بدنه خاموش کننده

ھاي دستي
٣۵٠ مورد

شارژ خاموش کننده ھاي

دستي
٣۶٠ مورد

تعمیر خاموش کننده ھاي

چرخ دار
٣٧٠ مورد

تست بدنه خاموش کننده

ھاي چرخ دار
٣٨٠ مورد

شارژ خاموش کننده ھاي

چرخ دار
٣٩٠ مورد

تعويض سیلندر سیستم

اعالن و اطفاء حريق اتوماتیک
۴٠٠ مورد

تست بدنه سیلندر سیستم

اعالن و اطفاء حريق اتوماتیک
۴١٠ مورد

شارژ سیلندر سیستم اعالن و

اطفاء حريق اتوماتیک
۴٢٠ مورد

تعمیر بخش مکانیکي

سیستم اعالن و اطفاء حريق

اتوماتیک

۴٣٠ مورد

تعويض بخش مکانیکي

سیستم اعالن و اطفاء حريق

اتوماتیک

۴۴٠ مورد

٢١٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

تجھیزات و تاسیسات اسکله–فصل بیست و یکم 

شیگل و قرقره لحاظ شده است.١.در بھای واحد ردیف ھای این فصل، ھزینه تھیه و استفاده از سیم بکسل، تسمه،

روغن روانکاری،٢.در بھای واحد ردیف ھای این فصل، ھزینه حمل قطعات و تجھیزات بین محل کار تا کارگاه و بالعکس و ھزینه اقالم مصرفی از جمله برس،

گریس روانکاری لحاظ شده است.

٣.در بھای واحد ردیف ھای تعمیرات اساسی این فصل، تمام عوامل نیروی انسانی، ماشین آالت و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام تعمیر کامل مورد نظر  لحاظ

شده است.

۴.ھزینه تھیه نشت بند در بھای واحد ردیف ھای این فصل لحاظ نشده است.

ضربه گیرھا و نصب آن" و "جداسازی و نصب قالب طناب گیر پھلوگاه" بھای واحد ردیف شامل ۶٠ درصد۵Deck. در ردیف ھای "جداسازی غلتک فرسوده روی 

عملیات جداسازی و ۴٠ درصد عملیات نصب  در نظر گرفته می شود.

۶.ھزینه وسایل و ادوات تست در بھای واحد ردیف ھای جداسازی، حمل به کارگاه، سرویس و تعمیر ھیدروکوپلر، حمل و نصب در محل و تنظیم مجموعه

سپس نصب در محل و تنظیم آن برای بازوی بارگیری" وQuicken Couplerھیدروکوپلرھای یک بازوی بارگیری و "جداسازی، حمل به کارگاه، سرویس و تعمیر 

"تست فشار بازوی بارگیری" و آماده نمودن و انجام تست عملکرد عملیاتی بازوھا لحاظ شده است. 

٨. ردیف ھای "روانکاری لوالی ضربه گیر" و " روانکاری لوالی پھلوگیر" شامل کل لوالھای یک ضربه گیر یا پھلوگیر می باشد.

نشت بند مجموعه مدنظر است.بازوی بارگیری" تعویض ھردوSTYLE50 ٩.در ردیف "تعویض نشت بند سویل جوینت

بازوی بارگیری" ھر ٣ بخش نشت بند مدنظر است.١٠STYLE 80.در ردیف "تعویض نشت بند سویل جوینت 

١١. در بھای واحد ردیف "بازکردن و سرویس اکوموالتورھای بازوی بارگیری و نصب مجدد آن" ھزینه تھیه گاز نیتروژن جھت شارژ آکوموالتور لحاظ شده است.

و شامل ھزینه تعمیرات مورد نیاز و رنگ  آمیزی نمی باشد.١٢. در ردیف باز و بستن پله کشویی اسکله فقط ھزینه باز و بستن لحاظ گردیده است

٢١٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21011
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخازن ته کش ٢١٠١
٢١٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

جداسازی و نصب مخزن ته

) تا ظرفیتslop tankکش ( 

متر مکعب١۵

٠١١١٣،٨۵۴،١۶٠ عدد

جداسازی و نصب مخزن ته

) با ظرفیتslop tankکش ( 

٨٠متر مکعب تا ١۵بیش از 

متر مکعب

٠٢١٣٢،۵٧۶،۵۶٠ عدد

٢٢٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی بازوھای بارگیری ٢١٠٢
٢١٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

مھار نمودن کامل بازو به

وسیله تسمه و سیم بکسل
٠١٢،٣٢۶،٧٨٠ مورد

باز نمودن و جداكردن پیستون

اینبورد ، اوتبرد و چرخشی

بازوی بارگیری از محل شامل

جداسازی اتصاالت ورودی و

خروجی روغن ھیدرولیك و

<Sizeنصب مجدد آن ( " 

=١۶(

٠٢٨،٨٨۴،۶٠٠ مورد

باز نمودن و جداكردن پیستون

اینبورد ، اوتبرد و چرخشی

بازوی بارگیری از محل شامل

جداسازی اتصاالت ورودی و

خروجی روغن ھیدرولیك و

)١6> " Sizeنصب مجدد آن ( 

٠٣١٠،٨۵۴،٣۶٠ مورد

دمونتأژ كامل پیستون

ھیدرولیكی چرخشی ، اینبورد

و اوتبورد بازوی بارگیری و

تمیزكاری و شستشو،

بازرسی از قطعات بازشده

٠۴۶،٣٧٨،۴١٠ مورد

مونتأژ كامل پیستون

ھیدرولیكی چرخشی ، اینبورد

و اوتبورد بازوی بارگیری و

انجام تست فشار

٠۵٨،١٢٢،٩٧٠ مورد

تعويض نشت بند سويل

بازویSTYLE40جوينت 

بارگیري

٠۶٢٧،۶٩٠،١۵٠ مورد

رفع مشكل حركتي از نشت

STYLE40بند سويل جوينت 

بازوی بارگیري

٠٧٨٨،٢۵٢،٩٣٠ مورد

تعويض نشت بند سويل

بازویSTYLE50جوينت 

بارگیري

٠٨٢۵،٩٠٣،۶٨٠ مورد

رفع مشكل حركتي از نشت

STYLE50بند سويل جوينت 

بازوی بارگیري

٠٩١٣٣،٢٣٧،٣۶٠ مورد

تعويض نشت بند سويل

بازویSTYLE80جوينت 

بارگیري

١٠٣٢،٨٠٢،٧٩٠ مورد

رفع مشكل حركتي از سويل

بازویSTYLE80جوينت 

بارگیري

١١۶٩،۴٣٧،١٨٠ مورد

شستشو، تمیزکاری،

بازرسی، انجام تنظیمات

مربوط و اعمال گریس سیم

بكسل پانتوگراف بازوی

بارگیری

١٢٢٢،٩۴٣،٢١٠ مورد

تعویض سیم بكسل

پانتوگراف بازوی بارگیری
١٣٢۶،٢١٣،۶۴٠ مورد

٢٢١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی بازوھای بارگیری ٢١٠٢
٢١٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

شستشو، تمیزکاری،

بازرسی، انجام تنظیمات

مربوط و اعمال گریس سیم

بكسل يا زنجیر اينبورد يا

اوتبرد بازوی بارگیری

١۴١۵،۵٠٢،٩٠٠ مورد

تعویض سیم بكسل يا زنجیر

اينبورد يا اوتبرد بازوی

بارگیری

١۵٢۶،۶٠٢،٢۵٠ مورد

شستشو، تمیزکاری،

بازرسی، انجام تنظیمات

مربوطه و اعمال گریس سیم

بكسل چرخشي بازوی

بارگیری

١۶٩،٠٢۴،٨٣٠ مورد

تعویض سیم بكسل چرخشي

بازوی بارگیری
١٧١٨،١٣١،۵۵٠ مورد

جداسازی، حمل به کارگاه،

سرویس و تعمیر

ھیدروکوپلرھا سپس بارگیری

و حمل به اسکله و نصب در

محل و تنظیم مجموعه

ھیدروکوپلرھای یک بازوی

بارگیری واقع در اسکله متصل

١٨١٣،٧٢٨،٩١٠ مورد

جداسازی، حمل به کارگاه،

Quickenسرویس و تعمیر 

Couplerسپس بارگیری و

حمل به اسکله و نصب در

محل و تنظیم آن برای بازوی

بارگیری واقع در اسکله

منفصل

١٩۴۶،٠۵۵،۶۶٠ مورد

بازكردن و جدانمودن تیوب

استیل ھا و شیلنگ ھای

ھیدرولیك بازو، سنسورھای

ابزار دقیق بازوی بارگیری،

بررسی چشمي و نصب

مجدد آن

٢٠۴٣،٩١٢،١۴٠ مورد

بازكردن و جدانمودن تیوب

استیل ھای بازوی بارگیری

بازرسی از آن ھا و نصب

مجدد آن

٢١١،٣۴٨،٣۶٠ مترطول

بازكردن و جدانمودن شیلنگ

ھای ھیدرولیك بازوی بارگیری

بازرسی از آن ھا و نصب

مجدد و یا تعویض آن

٢٢٢،١١٧،٢٩٠ مورد

بازكردن و جدانمودن

سنسورھای ابزار دقیق

بازوی بارگیری بازرسی از آن

ھا و نصب مجدد آن

٢٣١،٠٣٩،٣٧٠ مورد

انجام تنظیمات، تست و راه

اندازی سیستم ھیدرولیك

بازوھای بارگیری

٢۴١٩،٧۵١،۵٧٠ مورد

٢٢٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21021
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی بازوھای بارگیری ٢١٠٢
٢١٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دمونتاژ كامل مخازن

ھیدرولیك و متعلقات مربوطه

بازوھای بارگیری و مونتاژ

مجدد آن

٢۵١٨،۴٣٢،۶٩٠ مورد

بازكردن و سرويس ولو

سیستم ھای جانبی و نصب

مجدد آن

٢۶١،٧١٩،٩٧٠ مورد

بازكردن و سرويس

اكومولیتورھای بازوی بارگیری

و نصب مجدد آن

٢٧١۵،٧٧٢،٨١٠ مورد

جداسازی کامل بازو

")D<=16 از (Raiser
٢٨١٠۴،۵٧٣،۵٢٠ مورد

)D>16جداسازی کامل بازو ("

Raiserاز 
٢٩١٣٠،١١١،۴۴٠ مورد

)D<=16دمونتاژ کامل بازو ("

در کارگاه
٣٠١٩۶،٣۴۶،٩٢٠ مورد

) درD>16دمونتاژ کامل بازو ("

کارگاه
٣١٢٢٣،١۶١،٩۶٠ مورد

سرویس، تعمیر و مونتاژ کامل

) در کارگاهD<=16بازو ("
٣٢٣٨٨،۴۴١،۴٧٠ مورد

سرویس، تعمیر و مونتاژ کامل

) در کارگاهD>16بازو ("
٣٣۴۴٩،٧٩۴،۵١٠ مورد

) درD<=16نصب بازو ("

پھلوگاه
٣۴١٣٧،۶٨۴،٩۶٠ مورد

) درD>16نصب بازو ("

پھلوگاه
٣۵١٧٢،۴۶۵،۴١٠ مورد

تست فشار بازو بارگیری ٣۶۵٠،٣٠٧،١۶٠ مورد

تنظیم تعادل بازوی بارگیري

)Balance(
٣٧٢١،٧٧۴،٨٠٠ مورد

رفع اشکال مكانیكی از

سیستم عايقی بازو
٣٨١٣،٣٩٠،٧١٠ مورد

تعویض وکیوم بریکر بازوھای

بارگیری
٣٩۶،١٢۶،۴٨٠ مورد

٢٢٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21031
رديف

(بھاي واحد (ريال

اجزاي مکانیکی سیستم پھلو دھی ٢١٠٣
٢١٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

RUBBER DOCKتعويض 

FENDER
٠١١٠٣،٣۵٧،۶٨٠ عدد

Cell Fenderتعويض  ٠٢١٠٠،٩٢۴،١٧٠ عدد

تعمیر و ترمیم مورد نیاز

Fenderھا
٠٣۶۶،۶٨٢،٣٧٠ دسیمتر

مربع

تعويض زنجیرھای سیستم

ضربه گیر اسکله
٠۴٧۶،٨٢٩،٢۵٠ عدد

Dتعويض ضربه گیرھای 

شکل
٠۵٢۵،۵٣۵،۴٨٠ عدد

جداسازی غلتک فرسوده

ضربه گیرھا وDeckروی 

نصب آن

٠۶٢٩،٩٧٧،٩۴٠ عدد

روانکاری لوالی ضربه گیر و

پھلوگیر
٠٧٢٨،۶٨٣،٨۵٠ عدد

Bearing Fenderتعويض  ٠٨۶۶،٠٨۵،۶۵٠ عدد

تعويض پد فندرھا ٠٩٧،٧٩٣،١٠٠ عدد

جداسازی و نصب قالب طناب

گیر پھلوگاه
١٠٢٣،٩۴٠،١۶٠ عدد

تعمیرات اساسی قالب طناب

گیر پھلوگاه
١١٢۴،٧٨٣،٩۶٠ عدد

روانکاری قالب طناب گیر

پھلوگاه
١٢۵،٢٨۵،٣۴٠ عدد

تعويض غلطک راھروھای

فرعی
١٣٩،۵۶١،٢٨٠ عدد

روان کاری غلطک راھرو ھای

فرعی
١۴٣،۵۶٣،٨٩٠ عدد

تعمیرات اساسی اجزای

مكانیكی کپستون
١۵١۵،٩۵۵،٨۶٠ عدد

جدا سازی كامل کپستون و

نصب آن
١۶۵،٧١٩،۴٩٠ عدد

٢٢۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21041
رديف

(بھاي واحد (ريال

پله ھای دسترسی ٢١٠۴
٢١٠۴۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

جداسازی قسمت كشويی

پله دسترسی اسکله و نصب

مجدد آن

٠١٢٣،٣۶١،١۶٠ مورد

باز نمودن و جداكردن سیلندر

ھیدرولیک از محل شامل

جداسازی اتصاالت ورودی و

خروجی روغن ھیدرولیك و

نصب مجدد آن

٠٢٧،۶٣٩،٧٢٠ مورد

بازكردن و جدانمودن تیوب

استیل ھا و شیلنگ ھای

ھیدرولیك، سنسورھای ابزار

دقیق پله دسترسی اسکله،

بررسی چشمي و نصب

مجدد آن

٠٣٢۵،۶٢٧،٧٠٠ مورد

دمونتاژ كامل مخازن

ھیدرولیك و متعلقات مربوط

پله دسترسی اسکله ومونتاژ

٠۴١٣،٩١۵،۴۵٠ مورد

دمونتاژ كامل سیلندر

ھیدرولیكی پله دسترسی

اسکله و تمیزكاری و

شستشو، بازرسی از قطعات

بازشده

٠۵۶،٣۶٩،٣٣٠ عدد

مونتاژ كامل پیستون

ھیدرولیكی پله دسترسی

اسکله و انجام تست فشار

٠۶۶،٩٠٧،۶٩٠ عدد

٢٢۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 21051
رديف

(بھاي واحد (ريال

راھروھای اسکله ٢١٠۵
٢١٠۵۶۴

گروه کد

فصل بیست ویکم-تجھیزات و تاسیسات اسکله

برشکاری، بازنمودن و

جداسازی الوار فرش شده در

اسکله

٠١١،۵٧٠،٨۵٠ متر مکعب

انتقال، استقرار و نصب الوار

در اسکله
٠٢٨،۴١٩،٨۵٠ متر مکعب

٢٢۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

فصل بیست و دوم- گوی شناور

١.در بھای واحد تعمیرات اساسی ردیف ھای این فصل، ھزینه تامین و بکارگیری تمام عوامل اجرایی مورد نیاز شامل نیروی انسانی، تجھیزات و ماشین آالت (به

غیر از بارج، جرثقیل، یدک کش و قایق) و مصالح مصرفی مورد نیاز لحاظ شده است.

٢.در بھای واحد ردیف ھایی که نیاز به کار در عمق دریا دارد، ھزینه ھای غواصی اعم از غواص و تجھیزات مورد نیاز بر اساس استانداردھای متداول لحاظ شده

است.

٣.در بھای واحد ردیف ھای این فصل ھزینه ھای ناشی از شرایط نامساعد جوی و توقف عوامل و تجھیزات و عدم دسترسی به موقع به گوی شناور لحاظ شده

است.

۴.تھیه تھیه فیلم و گزارش از فعالیت ھای دریایی در قیمت ردیف ھای این فصل لحاظ شده است.

و محرک ھای ھیدرولیک و انتقال۵SPM.ھزینه مربوط به تخلیه سیال از داخل شلنگ ھا در بھای واحد ردیف ھای جداسازی و نصب کوپلینگ ھای متصل به زیر 
، (شماره ۶۴٢٢٠١١۴٣ تا ۶۴٢٢٠١١۴٧ )، لحاظ شده است.UMBILICALبه سطح آب و مجموعه شیلنگ ھای ھیدرولیک مربوط به سیستم ھای 

٢٢٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

جداسازی چرخک و متعلقات

از بازوي بارگیري
٠١٣،٢١٢،٨٠٠ عدد

جداسازی بازوی تعادلی و

بازوی لوله ھا و بازوی مھار

MPDUکشتی از 

٠٢١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

تعمیر کلی و تعویض کلی

قطعات یک عدد چرخك
٠٣۴،٩٩١،۵٣٠ مورد

جداسازی پین ھا و سرويس

بوش ھای محل قرار گرفتن

پین ھای نگھدارنده بازوی

تعادلی، بازوی لوله ھا، بازوی

مھار کشتی و بوش ھای

MPDUمربوط روی 

٠۴١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

جداسازی و تعویض بوش

ھای محل قرار گرفتن پین

ھای نگھدارنده بازوی تعادلی،

بازوی لوله ھا، بازوی مھار

کشتی و بوش ھای مربوط

MPDUروي 

٠۵١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

خارج نمودن و انتقال دو

اینچ از٢۴دستگاه شیر کروی 

central chamberبه داخل

بخش فوقانی گوی شناور و

مرکز تعمیر

٠۶١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

و متعلقاتrailتعویض ریل  ٠٧۴٩،٢٢٠،۶٣٠ مورد

TIESجداسازی و نصب 

BETWEEN ARMاز بازوھای

تعادلی ، بازوھای مھار و

بازوی لوله ھا 

٠٨۵،٩٩۶،٧٧٠ مورد

ORKOTنصب غالف پوششی 

BUSHING
٠٩۴،٩٧۶،۵٩٠ مورد

تعویض چوب ھای فرش شده

روی سطح بازو
١٠٣،۵٩٨،٠۶٠ مورد

تعویض درب ھای متحرک و

ثابت
١١١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

تعویض دستگیره مربوط به

ورودی خن ھا و خن شناوری

deckو بر روی سطح فوقانی 

central chamberگوی 

شناور

١٢٢،٣٩٨،٧١٠ مورد

تعویض نشت بندھای مربوط

DECKبه درب ھای ورودی به 

HOUSE

١٣١،۴٣۴،٠٧٠ مورد

نصب چرخک بر روی بازوھای

MOORING ARM وPIPE

ARM وBALANCE ARM  و

تنظیم آنھا بر روی ریل

١۴۵،۵٢۶،٣٧٠ مورد

٢٢٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

نصب بازوی تعادلی ، بازوی

لوله ھا ، بازوی مھار کشتی

به سطح فوقانی گوی شناور

توسطMPDUو اتصال آنھا به

HANGپین ھای نگه دارنده (

PIN(

١۵١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

MPDUجداسازی مجموعه  ١۶١١،٩٩٣،۵۴٠ مورد

باز و جداسازی قطعات

MPDU
١٧٩٨،٢٣۶،٧٩٠ مورد

تعمیر، سرويس و تعويض

MPDUقطعات بدنه 
١٨۵۶،١٣۵،٣١٠ مورد

مونتاژ و نصب قطعات و

MPDUھیدروتست 
١٩٢٨،٠۶٧،۶۵٠ مورد

بر رویMPDUنصب مجموعه 

گوی شناور
٢٠١۴،٠٣٣،٨٣٠ مورد

تعمیر اساسي اتصال جدا

BREAKAWAYشونده (

COUPLING(

٢١١١٨،٨۴٨،۵٧٠ مورد

جداسازی و نصب و تعویض

پیچ و مھره ھای نگھدارنده

مربوط به درب ثابت

DECK HOUSEسقف

٢٢٢،٣٩٨،٧١٠ مورد

جداسازی و دمونتاژ مجموعه

MAIN BEARING
٢٣١۴،٠٣٣،٨٣٠ مورد

تعمیر، سرويس، تعويض

MAINقطعات و بدنه 

BEARING

٢۴١۴،٠٣٣،٨٣٠ مورد

MAINمونتاژ و نصب مجموعه 

BEARINGبر روی گوی شناور
٢۵١۴،٠٣٣،٨٣٠ مورد

جداسازی و دمونتاژ مجموعه

PRODUCT SWIVELو

HYDROULIC SWIVEL

٢۶٩٨،٢٣۶،٧٩٠ مورد

تعمیر، سرويس، تعويض

قطعات و مونتاژ و تست

PRODUCT SWIVELو

HYDROULIC SWIVEL

٢٧٩٨،٢٣۶،٧٩٠ مورد

PRODUCTنصب مجموعه 

SWIVEL وHYDROULIC

SWIVELبر روی گوی شناور

٢٨١٢،۴٩۶،٨٨٠ مورد

زاويه سنجی رشته زنجیر

ھای مھار گوی شناور و ارایه

گزارش مربوط

٢٩٩٠۴،٧٢٠ مورد

تنظیم زوایای زنجیر مھار گوی

شناور
٣٠٩،٠١۴،٣٩٠ مورد

جداسازی رشته لوله

الستیکی غیر شناور (شامل

جداسازی دو فلنج در عمق

متری)۴۶و ۵ھای 

٣١٢٩،٨۵٢،۶١٠ مورد

٢٢٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

آرایش صحیح لوله الستیکی

subsea hoseزیر سطح آب 

وھم راستا کردن فلنج ھای

و ایجادplemو sbmمتصل به 

Lazy Sحالت 

٣٢١٧٧،٣٩۴،٨٩٠ مورد

آرایش صحیح لوله الستیکی

subsea hoseزیر سطح آب 

وھم راستا کردن فلنج ھای

و ايجادplemو SBMمتصل به 

Step Sحالت 

٣٣١٩٧،۶١۵،٩٠٠ مورد

آزمایش باز و بسته نمودن

اینچ به٣٠دستگاه شیر کروی 

PLEMطریق دستی مربوط به 

٣۴١٢،۵٧٩،۵۴٠ مورد

آزمایش باز و بسته نمودن یک

اینچ به۴دستگاه شیر کروی 

PLEMطریق دستی مربوط به 

٣۵٣،١۴۴،٨٩٠ مورد

آزمایش باز و بسته نمودن

اینچ٢٠شیرھای کروی 

توسط سیستم ھیدرولیکی

گوی شناور

٣۶١،٩۶٨،٣٣٠ مورد

جداسازی و نصب حلقه ھای

شناوری دستگاه اتصال

جداشونده در یک رشته لوله

پالستیکی شناور در خشکی

٣٧٣٠٨،۶١٠ مورد

جدا سازی و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگ ھای

ھیدرولیك آسیب ديده مربوط

درUMBILICALبه سیستم 

متر١۵عمق تا 

٣٨١،١٩۶،٣٠٠ مورد

جدا سازی و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگ ھای

ھیدرولیك آسیب ديده مربوط

درUMBILICALبه سیستم 

متر٢۴تا ١۶عمق 

٣٩١،۴٩۵،٣٧٠ مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگ ھاي

ھیدرولیك آسیب ديده مربوط

درUMBILICALبه سیستم 

متر٣۵تا ٢۵عمق 

۴٠٢،۶۵۵،۴٢٠ مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگ ھاي

ھیدرولیك آسیب ديده مربوط

درUMBILICALبه سیستم 

متر۴۵تا ٣۶عمق 

۴١٣،٩٨٧،۶۵٠ مورد

جدا سازي و نصب اتصاالت و

تعويض شیلنگ ھاي

ھیدرولیك آسیب ديده مربوط

درUMBILICALبه سیستم 

متر و باالتر۴۶عمق 

۴٢۵،٩٨١،۴٨٠ مورد

٢٣٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

جدا سازی و نصب كوپلینگ

وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و انتقال

به سطح آب مجموعه شیلنگ

ھای ھیدرولیك مربوط به

درUMBILICALسیستم 

متر١۵عمق تا 

۴٣٢،۴٠٨،۶٩٠ مورد

جدا سازی و نصب كوپلینگ

وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و انتقال

به سطح آب مجموعه شیلنگ

ھای ھیدرولیك مربوط به

درUMBILICALسیستم 

متر٢۴تا ١۶عمق 

۴۴٢،٧٠۶،٧۴٠ مورد

جدا سازی و نصب كوپلینگ

وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و انتقال

به سطح آب مجموعه شیلنگ

ھای ھیدرولیك مربوط به

درUMBILICALسیستم 

متر٣۵تا ٢۵عمق 

۴۵٣،٨۶٣،٢٠٠ مورد

جدا سازی و نصب كوپلینگ

وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و انتقال

به سطح آب مجموعه شیلنگ

ھای ھیدرولیك مربوط به

درUMBILICALسیستم 

متر۴۵تا ٣۶عمق 

۴۶۵،١٩٢،۵۴٠ مورد

جدا سازی و نصب كوپلینگ

وSPMھای متصل به زير 

محركھای ھیدورلیك و انتقال

به سطح آب مجموعه شیلنگ

ھای ھیدرولیك مربوط به

درUMBILICALسیستم 

متر و باالتر۴۶عمق 

۴٧٧،١٧٧،۶٠٠ مورد

جداسازی و نصب رشته لوله

ھای الستیكی شناور از گوی

شناور

۴٨۶،٩١٧،۴۵٠ مورد

نصب رشته لوله ھای

الستیكی شناور
۴٩٩،٠١۴،٣٩٠ مورد

جدا سازی و نصب یا تعويض

اینچ١۶اتصال سریع بازشو 
۵٠١،٨۶١،٠٢٠ مورد

جدا سازی و نصب زنجیر ھای

باال برنده و مھار کننده سر

مخزن ریل لوله الستیکی

۵١٣،٩٢۵،۵۶٠ مورد

جدا سازی و نصب یک صفحه

مسدود كننده به ابتدا یا

انتھاي یک رشته لوله یا

SPOOLخروجی از گوی

شناور

۵٢۵،٩٢۶،۶۵٠ مورد

٢٣١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

جدا سازی و نصب یک رشته

اينچ١۶لوله الستیكی شناور 

از يكديگر

۵٣٣،٨٣۶،٠۴٠ سر لوله

جدا سازی و نصب یک رشته

اينچ٢٠لوله الستیكی شناور 

از يكديگر

۵۴۵،١۵١،٢١٠ سر لوله

جدا سازی و نصب یک رشته

اينچ٢۴لوله الستیكی شناور 

از يكديگر

۵۵۶،٠٨٠،٣۴٠ سر لوله

جداسازی و نصب حلقه

شناوری برروی رشته ھوز

ھای شناور جھت شناور

نمودن

۵۶٣۴۶،٢۴٠ عدد

جداسازی و نصب يا تعویض

یک عدد پیته طناب گیر مربوط

به رشته لوله ھای الستیکی

شناور

۵٧٣۴۶،٢۴٠ مورد

جداسازی و نصب و یا تعویض

پیچ و مھره ھای چراغ

چشمک زن مربوط به رشته

لوله ھای الستیکی شناور در

دریا

۵٨٣۴۶،٢۴٠ مورد

جداسازی و نصب و یا تعویض

فندرھای الستیکی مربوط به

پھلو گیر قایق

۵٩۴،۶۵٢،۵۵٠ مورد

تعويض لوالی محور متصل به

تن٢٠٠شکل ھای 
۶٠٢،٧٩١،۵٣٠ مورد

تعمیر سلول ھای خورشیدی

روی گوی شناور
۶١۶٢٣،٣۴٠ مورد

Accumulatorتعمیر  ۶٢٢،١٣۴،۶١٠ مورد

Accumulatorتنظیم فشار  ۶٣٧١۴،۶٣٠ مورد

رفع اشکال ازآنتن سیستم

SPMتله متری مربوط به 
۶۴٢،١٣۴،۶١٠ مورد

رفع اشکال سخت افزاری از

I/O Module وPLCھای

مربوط به سیستم تله متری

SPMنصب شده برروی 

۶۵٣،٢١۵،٨٨٠ مورد

PLCرفع اشکال نرم افزاری از 

مربوط به سیستم تله متری

SPMنصب شده برروی 

۶۶٢،۵٧٣،٧٠٠ مورد

pressureرفع اشکال از 

control valve سیستمHPU

SPMمربوط به 

۶٧١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

Level Switchرفع اشکال از 

SPMمربوط به HPUسیستم 
۶٨١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

hydrolicرفع اشکال از 

regulator
۶٩١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

pneumatic airرفع اشکال از 

driven pump
٧٠١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

٢٣٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

رفع اشکال و انجام تنظیمات

Fog Detector مربوط بهSPM
٧١٢،١٢۵،٩۴٠ مورد

Fog Hornرفع اشکال از 

SPMنصب شده روی 
٧٢٢،١٢۵،٩۴٠ مورد

Earth Faultرفع اشکال از 

Switch مربوط بهSPM
٧٣٢،١٢۵،٩۴٠ مورد

Load pinرفع اشکال از 

SPMمربوط به 
٧۴۴،٧٧۶،۵۵٠ مورد

مربوط بهLoad pinتعويض 

SPM
٧۵٣،٨١۶،٠٣٠ مورد

Load pinرفع اشکال از 

Amplifierنصب شده برروی

SPM

٧۶١،٠۶۶،۴٣٠ مورد

Radio Modemرفع اشکال از 

مربوط به سیستم تله متری

SPM

٧٧١،٠۶۶،۴٣٠ مورد

XENONرفع اشکال از 

ALARM BEACONنصب شده

SPMبرروی 

٧٨١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

Winker Lightرفع اشکال از 

روی لوله ھای پالستیکی

شناوری

٧٩١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

تعویض سلولھای خورشیدی

SPMروی
٨٠٢،٨۴٩،٢۴٠ مورد

جداسازی ونصب سیستم

ھشداردھنده صوتی روی

SPM

٨١۶،۶۶۵،٢٧٠ مورد

سرويس سیستم ھیدرولیک ٨٢۴،٢٧٨،۴٩٠ مورد

مربوطMarine Lanternتعمیر 

SPMبه 
٨٣۴،٢٧٨،۴٩٠ مورد

رویzenner barrierتعويض 

گوی شناور
٨۴١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

رویpush bottonتعويض 

گوی شناور
٨۵١،۴٢٩،٢۶٠ مورد

DC-DC converterتعويض 

روی گوی شناور
٨۶٢،٨۴٩،٢۴٠ مورد

control PCBرفع اشکال از 

روی گوی شناور
٨٧١،٩٢٧،٣١٠ مورد

ھایmoduleرفع اشکال از 

سیستم کنترل تله متری

(اتاق کنترل )

٨٨١،٩٢٧،٣١٠ مورد

عیب یابی از سیستم کنترل

تله متری
٨٩۴،٠١٠،۵٧٠ مورد

HPUعیب یابی از سیستم  ٩٠۴،٧١۵،٠٨٠ مورد

تعویض رشته زنجیر متصل به

طناب مھار کشتی و شگل
٩١۵،۵۴۶،٢١٠ عدد

انجام آزمایش فشار گوی

تاPLEMشناور حد فاصله 

تانکر ریل لوله الستیکی

٩٢۶١،٣۴۴،۵٩٠ مورد

٢٣٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست ودوم-گوی شناور

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 22011
رديف

(بھاي واحد (ريال

SPMتعمیرات اساسی گوی شناور  ٢٢٠١
٢٢٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست ودوم-گوی شناور

تست خال لوله ھای شناور و

غیرشناور جھت ھر لوله

پالستیکی

٩٣١،۵٩٣،٣٢٠ مورد

تست الکتریکال لوله ھای

شناور و غیرشناور جھت ھر

لوله پالستیکی

٩۴٢٣٩،۵٣٠ مورد

ھیدروتست لوله ھای شناور

اينچ١۶و غیرشناور 
٩۵۵،۴٢٣،٨٠٠ عدد

ھیدروتست لوله ھای شناور

اينچ٢٠و غیرشناور 
٩۶۶،٧٣٨،٩٨٠ عدد

ھیدروتست لوله ھای شناور

اينچ٢۴و غیرشناور 
٩٧٧،۶۶٨،١٠٠ عدد

انجام تست دینامیکی قسمت

MPDUگوی شناور
٩٨١،٨۵٠،٣٠٠ مورد

انجام تست ھیدرو استاتیک

نھایی رشته لوله ھای

پالستیکی شناور بوسیله

ماده رنگی

٩٩۴،٢٩٢،٣٧٠ مورد

٢٣۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وسوم-آب شیرين کن

کنشیرینآبتاسیسات–بیست و سوم فصل

.. باشدمینظرموردتجھیزاترویبرتعمیراتمرحلهبهمرحلهعملیاتانجاممنظوربهفصلاینھای١. ردیف

گرددمیاحتسابمرحلهیکبهمربوطردیفصرفًافصل،اینھایردیفدرشدهمنظورتعمیراتیھایفعالیتدرمشترکمراحلانجام٢. بابت

ھزینهھا،سلرویبرھاردیفازیکھرفعالیتازبخشینشدنانجامصورتدروباشدمیھاسلتمامیشاملفصلایندرشدهتعریفتعمیراتی٣. کارھای

.گرددمیپرداختشدهانجامکارنسبتبهبهردیف

ردیفواحدبھایدراکسپندردستگاهھزینه" کندانسورھایتیوپنمودناکسپند"و" ھاسلبهمربوطشیتتیوپدرونھاتیوپنمودناکسپند"ھایردیف۴. در

.استشدهلحاظ

٢٣۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وسوم-آب شیرين کن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 23011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسي دستگاه آب شیرين کن ٢٣٠١
٢٣٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وسوم-آب شیرين کن

بازنمودن و بستن لوله ھای

رابط بین سل ھا
٠١۵،٣٨٣،١٧٠ مورد

بازنمودن و بستن دریچه ھای

دسترسی دستی ، منھول،

دیسک ایمنی و دريچه ھاي

داخلي بین سل ھا

٠٢١۶،١٧٧،٣٣٠ مورد

خارج نمودن و نصب توری

فلزی درون سل ھا
٠٣۴،٨٩٠،۴۶٠ عدد

بازنمودن، جداسازی و نصب

یک عدد دریچه اصلی

دسترسی به تیوب شیت

(کپ سل )

٠۴١۴،٨۵۴،٣۵٠ عدد

برشکاری و بیرون کشیدن

Tubeھا مربوط به سل ھا
٠۵٣۶،٠۵۵،٩۵٠ عدد

جداسازی، بیرون کشیدن،

تمیزکاری و نصب سینی ھای

واقع در بخش فوقانی تیوب

ھا

٠۶١١،٨٩٩،٣٣٠ عدد

جداسازی، بیرون کشیدن،

تمیزکاری، تعمیر و نصب ھدر

دوش پاش ھا

٠٧١٣،۶٩٨،۵٠٠ عدد

ساخت و تعويض یک عدد ھدر

دوش پاش
٠٨١٣،۵١٣،٠۵٠ عدد

تمیزکاری و عاری نمودن درون

سل ھا و لوله ھای ارتباطی

بین سل ھا (از ھرگونه

آلودگی ، رسوبات و

پوسیدگی)

٠٩۶،٣۵۵،٨۶٠ عدد

اکسپند نمودن تیوب ھا درون

تیوب شیت مربوط به سل ھا
١٠۴۴،٨۴٩،۴۵٠ عدد

انجام آزمایش ایستایی پلنت

پس از انجام کلیه کارھای

تعمیراتی به منظور حصول

اطمینان از عدم وجود نشتی

در کلیه نقاط پلنت

١١١۶،٢٧٧،٨٧٠ مورد

بازکردن، تعمیر، تمیزکاری و

بستن اجکتور
١٢٧،۵٨۴،١٧٠ مورد

بازکردن و بستن درب

کندانسور
١٣١٢،٣٨١،۶٢٠ مورد

برشکاری، فیت آپ و

جوشکاری بدنه کندانسور
١۴٧،٨٨٢،٧۴٠ مترطول

برشکاری و بیرون کشیدن

تیوپ ھا، تمیزکاری و عاری

نمودن از ھرگونه رسوبات و

پوسیدگي درون کندانسور

١۵٢٠،٠٠۶،١٢٠ مترطول

جا زدن تیوپ ھای مربوط به

سل ھا ھمراه با سنباده کاری

و پرداخت نمودن مقر تیوپ ھا

١۶۵٠،٠١۵،۶٣٠ مورد

٢٣۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وسوم-آب شیرين کن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 23011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسي دستگاه آب شیرين کن ٢٣٠١
٢٣٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وسوم-آب شیرين کن

اکسپند نمودن تیوپ ھای

کندانسور
١٧١٧،٩٣۴،۵۶٠ مورد

انجام آزمايش ھیدروتست

کندانسور
١٨٨،٩۶١،١١٠ مورد

سنباده کاری و تمیزکاری مقر

تیوب ھا و جا زدن تیوب ھای

مربوط به کندانسور

١٩١٣،٧۴١،٨۶٠ عدد

بازرسی و بازسازی لوله ھاي

استیل بین پنل ھا
٢٠٨،٠٠۴،۶١٠ عدد

بازرسی و بازسازی میله

ھاي استیل زير توري ھاي

فلزی

٢١۴،٣۴٣،۶۵٠ عدد

بازرسی و بازسازی تیوب

شیت سل ھا
٢٢١١،۶٨٣،۴٠٠ عدد

جوشکاری آرگن روي ترک

ھاي داخل سل ھا
٢٣۴،٠٠٢،٣٠٠ عدد

بازرسی و بازسازی پايه ھا ي

نازل ھاي ترموکمپرسور
٢۴۴،٣۴٣،۶۵٠ عدد

تعويض نازل ھاي ترمو

کمپرسور
٢۵٨،٣١٣،۵۴٠ عدد

تمیزکاری و عاري نمودن از

ھرگونه آلودگي ، رسوبات و

پوسیدگي مسیر

ترموکمپرسور

٢۶۴،۴٠٠،۵۴٠ عدد

تعويض اورينگ کپ ھاي سل

ھا
٢٧۶،٧٧٠،٣٢٠ عدد

بازرسی و بازسازی و رنگ

آمیزي حرارتي داخل کپ ھاي

سل ھا

٢٨٨،٨٣٧،٣۵٠ عدد

باز و بسته کردن اورفیس

روي فلنج ھاي باالي سل ھا
٢٩١،٢٢٨،٢١٠ عدد

ھايOringتعويض کلید 

داخل سل ھا
٣٠۴،۵۶٠،۵٢٠ عدد

بازرسی پیچ ھاي استیل

مربوط به درب ھاي داخل

سل ھا

٣١١،۴١۴،۵۴٠ عدد

تعويض پیچ ھاي استیل

مربوط به درب ھاي داخل

سل ھا

٣٢۴،۵۶٠،۵٢٠ عدد

٢٣٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وچھارم-ديگ ھاي بخار

ھای بخاردیگ–فصل بیست و چھارم 

.به منظور انجام عملیات مرحله به مرحله تعمیرات بر روی تجھیزات مورد نظر می باشد. ھای این فصل ردیف١.

بابت انجام مراحل مشترک در فعالیت ھای تعمیراتی منظور شده در ردیف ھای این فصل، صرفًا ردیف مربوط به یک مرحله احتساب می گردد٢.

جدید در تیوپ شیت" ھزینه دستگاه اکسپندر در بھای واحدStay Tubeجدید در تیوپ شیت" و " اکسپندنمودن Plain Tubeھای "اکسپند نمودن در ردیف٣.

ردیف لحاظ شده است.

٢٣٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وچھارم-ديگ ھاي بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 24011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ديگ بخار ٢۴٠١
٢۴٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وچھارم-ديگ ھاي بخار

بازکردن و بستن دریچه ھای

منھول
٠١۵،٠۴٨،٩٢٠ عدد

بازکردن و بستن دریچه ھای

اصلی
٠٢١٨،۴۶٢،۶٢٠ عدد

برشکاری تیوپ ھای فرسوده

و خارج نمودن آنھا از ديگ بخار

Stayو Plain Tubeشامل 

Tube

٠٣٢٢،٢۶۵،۴٢٠ عدد

خارج نمودن سرھای تیوپ

ھای اکسپند شده فرسوده از

تیوپ شیت

٠۴٢٩،٩١٠،٧٨٠ عدد

تمیز کاري و صیغل نمودن مقر

تیوب ھا
٠۵١۵،٣٨۵،٣۶٠ عدد

ھاPlain Tubeجا زدن  ٠۶٢١،٣٩۵،٣٨٠ عدد

ھاStay Tubeجا زدن  ٠٧١۴،٠۵٣،٠۶٠ عدد

Plainجوشکاری سر داخلي 

Tubeھاي کوره
٠٨٢١،٧۵٣،٨٩٠ عدد

Stay Tubeجوشکاری دو سر 

ھا
٠٩٢٢،۶۴٧،٠٧٠ عدد

پاکسازی تمیزکاری و

شستشویی داخل دیگ بخار

به طور کامل

١٠٨،٩١١،۵٢٠ مورد

پاکسازی تمیزکاری و

شستشویی داخل کوره ھا به

طور کامل

١١٨،١٠٠،۵٢٠ مورد

Plain Tubeاکسپند نمودن 

جدید در تیوب شیت
١٢٣٠،۴۴١،٣٢٠ عدد

Stay Tubeاکسپند نمودن 

جدید در تیوب شیت
١٣١۵،٨٧٠،۶٠٠ عدد

تھیه و اندود سیمانکاری در

قسمت کوره ديگ بخار
١۴١۴،۵٧٩،٠٣٠ متر مربع

آجرچینی سمت مشعل

بوسیله آجر و سیمان نسوز
١۵٨،٩١١،۵٢٠ متر مربع

انجام آزمایش ھیدروتست

دیگ بخار
١۶١٩،۵١۵،۴۶٠ مورد

بازکردن و جدا نمودن و نصب

اتصاالت اگزوز به دیگ بخار
١٧١٨،۵١٧،٠۵٠ مورد

بازکردن، تعمیر و نصب

ھاي ديگBurnerمجموعه 

بخار

١٨۴٧،٢١٢،۶٧٠ مورد

بازکردن، تعمیر و نصب فن

ھاي ديگ بخار
١٩٢۵،٠٠۵،٩٣٠ عدد

Satetyباز کردن و نصب 

Valveجھت تست و تنظیم
٢٠١١،٠٣٨،١٨٠ عدد

منھول بااليGasketتعويض 

بويلر
٢١۵،٢١١،۴٠٠ عدد

منھول دريچهGasketتعويض 

جلوي بويلر
٢٢۵،٢١١،۴٠٠ عدد

٢٣٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وچھارم-ديگ ھاي بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 24011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ديگ بخار ٢۴٠١
٢۴٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وچھارم-ديگ ھاي بخار

باز و بسته کردن استرينرھاي

گازوئیل جھت تمیزکاری
٢٣۵،۵١۵،۵٣٠ عدد

Stud Boltبازرسی و تعمیر 

ھاي دريچه ھاي اصلي
٢۴٣،٠۶١،٨١٠ عدد

ھاي نسوزGasketتعويض 

دور دريچه ھاي اصلي
٢۵٣،٠۶١،٨١٠ عدد

کوره ھاGasketتعويض  ٢۶٣،٠۶١،٨١٠ عدد

دريچه اگزوزGasketتعويض 

به استاک
٢٧۴،٠٩۵،٩٩٠ عدد

پاکسازی و تمیزکاري استاک

اگزوز
٢٨٢،٠٢٧،۶۴٠ عدد

٢۴٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وپنجم-کوره ھا

ھاکوره–فصل بیست و پنجم  

.به منظور انجام عملیات مرحله به مرحله تعمیرات بر روی تجھیزات مورد نظر می باشد. ھای این فصل ١.ردیف

٢.بابت انجام مراحل مشترک در فعالیت ھای تعمیراتی منظور شده در ردیف ھای این فصل، صرفًا ردیف مربوط به یک مرحله احتساب می گردد

٢۴١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وپنجم-کوره ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 25011
رديف

(بھاي واحد (ريال

تعمیرات اساسی ھیتر ٢۵٠١
٢۵٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وپنجم-کوره ھا

جھتSPADE PLATEنصب 

مسدود کردن دھانه لوله و

بازكردن آن

٠١١۴،١۴۴،٠٩٠ مورد

باز کردن و بستن دریچه ھیتر ٠٢٣،۴٧٧،١٢٠ مورد

باز کردن و بستن دریچه ھای

اگزاست ھیتر
٠٣١١،٢٢۵،٣٠٠ مورد

نصب ساپورت موقت جھت

نگھدارنده لوله ورودی فیول
٠۴١،٩۴٠،۴۵٠ مورد

بازکردن کلمس ھای

نگھدارنده و بستن آنھا
٠۵٣۵٩،١١٠ مورد

برشکاری و بیرون كشیدن

شکلUتیوبھاي 
٠۶١١،۵٢٧،۶٢٠ مورد

برشكاری و جداسازی

صفحات جلویی و عقبی ھیتر
٠٧٢٣،١٩٨،٩١٠ مورد

برش، جا زدن و جوشكاری

تیوپ ھا
٠٨٨،٢۴۴،۵٨٠ عدد

نصب و جا زدن و جوشكاری

Return Bend
٠٩١۶،١١١،۴٣٠ عدد

بستن و مھار نمودن تیوپھا ١٠٧٨۵،۶٠٠ مورد

دريچه ورودیGasketتعويض  ١١۶۵۵،١٨٠ عدد

دريچه اگزوزGasketتعويض  ١٢۶۵۵،١٨٠ عدد

عايق بندي و نصب صفحات

جلو و عقب ھیتر
١٣٠ متر مربع

آجرچینی سمت مشعل

بوسیله آجر و سیمان نسوز
١۴۶،۴٣٢،۶۶٠ متر مربع

٢۴٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

ھای دریاییفعالیت–فصل بیست و ششم

١.ھزینه حمل خشکی در ردیف ھای این فصل لحاظ گردیده است.

٢.ھزینه حمل دریایی از ردیف ھای فصل حمل دریایی این فھرست بھا محاسبه می گردد.

٣.در ردیف ھای فیلم برداری زیر آب، ھزینه تجھیزات فیلم برداری  در بھای واحد ردیف ھا لحاظ شده است.

۴.در ردیف ھای این فصل ھزینه تجھیزات غواصی به طور کامل در بھای واحد ردیف ھا لحاظ شده است.

٢۴٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 26011
رديف

(بھاي واحد (ريال

انتقال و کارگذاری سازه ھای بتنی و فلزی در کف دريا ٢۶٠١
٢۶٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

انتقال سازه ھای بتنی و

فلزی و استقرار در کف دريا

متر١۵در عمق تا 

٠١١،٣٣٠ کیلوگرم

انتقال سازه ھای بتنی و

فلزی و استقرار در کف دريا

٢۴متر تا ١۵در عمق بیش از 

متر

٠٢١،۴۵٠ کیلوگرم

انتقال سازه ھای بتنی و

فلزی و استقرار در کف دريا

٣۵متر تا ٢۴در عمق بیش از 

متر

٠٣١،٩۵٠ کیلوگرم

انتقال سازه ھای بتنی و

فلزی و استقرار در کف دريا

۴۵متر تا ٣۵در عمق بیش از 

متر

٠۴٢،۵١٠ کیلوگرم

انتقال سازه ھای بتنی و

فلزی و استقرار در کف دريا

متر ۴۵در عمق بیش از 

٠۵٣،٣۶٠ کیلوگرم

٢۴۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 26021
رديف

(بھاي واحد (ريال

پايه کوبی در دريا ٢۶٠٢
٢۶٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

پايه کوبی در دريا در عمق <

متر١۵
٠١٠ مورد

١۵<=پايه کوبی در دريا در 

متر٢۴عمق <
٠٢٠ مورد

٢۴<=پايه کوبی در دريا در  

متر٣۵عمق <
٠٣٠ مورد

٣۵<=پايه کوبی در دريا در 

متر۴۵عمق <
٠۴٠ مورد

پايه کوبی در دريا در عمق >

متر۴۵
٠۵٠ مورد

٢۴۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 26031
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیلم برداری در زير آب ٢۶٠٣
٢۶٠٣۶۴

گروه کد

فصل بیست وششم-فعالیت ھای دریایی

فیلم برداری در دريا در عمق

متر< ١۵
٠١٢۶،۵٠٠ دقیقه

١۵<=فیلم برداری در دريا در 

متر٢۴عمق <
٠٢٣٣،١٣٠ دقیقه

٢۴<=فیلم برداری در دريا در 

متر٣۵عمق <
٠٣۵٨،٨٩٠ دقیقه

٣۵<=فیلم برداری  در دريا در 

متر۴۵عمق <
٠۴٨٨،٣۴٠ دقیقه

فیلم برداری در دريا در عمق

متر> ۴۵
٠۵١٣٢،۵١٠ دقیقه

٢۴۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وھفتم-حمل 

اندازیباروبارگیریوحمل–بیست و ھفتمفصل
باشدمیمصالحوکاالتجھیزات،دریاییباراندازیوحملبارگیري،ھايھزینهپرداختمنظوربهفصلاينھاي١. رديف

١٠فاصلهتافلهوپاکتيسیمانوآالتآھنقیر،سنگي،مصالحوکاالتجھیزات،دریاییحملوباراندازیبارگیری،رديفدرصد١۵  باراندازییابارگیریبابت٢.

.  شودمیگرفتهنظردردرياييمايل

٢۴٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وھفتم-حمل 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 27011
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل دريايی ٢٧٠١
٢٧٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وھفتم-حمل 

بارگیری، باراندازی و حمل

دریایی تجھیزات، کاال و

مصالح سنگي، قیر، آھن آالت

و سیمان پاکتي و فله تا

مايل دريايي١٠فاصله 

٠١٧٢،٣٣٠ تن/مایل

دریایی

حمل دریایی تجھیزات، کاال

ومصالح سنگي، قیر، آھن

آالت و سیمان پاکتي و فله،

٣٠مايل تا فاصله ١٠مازاد بر 

مايل دريايي.

٠٢۶١،٢٠٠ تن/مایل

دریایی

حمل دریایی تجھیزات، کاال و

مصالح سنگي، قیر، آھن آالت

و سیمان پاکتي و فله، مازاد

مايل۶٠مايل تا فاصله ٣٠بر 

دريايي.

٠٣٣٨،٩۵٠ تن/مایل

دریایی

حمل دریایی تجھیزات، کاال و

مصالح سنگي، قیر، آھن آالت

و سیمان پاکتي و فله، مازاد

مايل٩٠مايل تا فاصله ۶٠بر 

دريايي.

٠۴٣٣،٣٨٠ تن/مایل

دریایی

حمل دریایی تجھیزات، کاال و

مصالح سنگي، قیر، آھن آالت

و سیمان پاکتي و فله، مازاد

مايل دريايي و بیش از٩٠بر 

آن.

٠۵٢٧،٨٢٠ تن/مایل

دریایی

٢۴٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وھشتم-فعالیت ھای عمومی

فعالیت ھای عمومی– بیست و ھشتمفصل
١. تامین ادوات و لوازم داربست بندی در قیمت ردیف لحاظ شده است.

در بھای واحد ردیف ھا لحاظ شده است.٢HSE. ھزينه ھای حمل، بارگیری و باراندازی لوازم داربست بندی و استقرار طبق دستورالعمل ھای 

بندي داخل مخازن سربسته اضافه بھا معادل ۴٠% و براي عملیات داربست بندی داخل مخازن سرباز اضافه بھا معادل ٢٠% به رديف٣.براي عملیات داربست

ھای داربست بندی تعلق می يرد.

متر از۴١/٢٠.برای داربست بندی جھت عملیات بر روی سطح، حجم داربست بندی از ضرب طول و عرض و ارتفاع محاسبه می شود، اما حداکثر عرض به میزان 

تجھیزات و تاسیسات مورد نظر جھت فعالیت مورد محاسبه قرار مي گیرد. ھمچنین حداکثر ارتفاع تا يک متر باالتر از تجھیزات و تاسیسات مورد نظر قابل قبول

خواھد بود.

بندی در ارتفاع مازاد بر ۴ متر، اضافه بھاء ٣% برای ۴ متر اول، ۶% برای ۴ متر دوم، ٩% برای ۴ متر سوم و  ١٢% برای ۴ متر چھارم و مازاد بر۵. برای داربست 
.آن به ردیف ۶۴٢٨٠١٠١ اضافه می شود

بندی لحاظ شده است.ھای داربست بندي به سبب شرایط آب و ھوايی و جزر و مد دريا در رديفھاي فرسودگي و استھالک لوازم داربست۶.ھزينه

٧.در ردیف ھای مربوط به جمع آوری ضایعات فلزی و مصالح اسقاطی، ھزینه بارگیری و حمل و جمع آوری در محدوده محل اجرای کار و انبار پیمانکار یا کارفرما در

خشکی منظور شده است. 

٨.ھزینه مربوط به حمل دریایی در صورت نیاز از ردیف ھای فصل حمل محاسبه خواھد شد

٩.طول کابل روشنایی موقت تا طول ۵٠ متر محاسبه شده است. در صورتی که طول کابل بیش از ۵٠ متر باشد، ٢۵ درصد به بھای ردیف اضافه می شود.

١٠. ٪۵٠ قیمت رديف ھای داربست بندي مربوط به نصب و ۵٠ درصد به بازکردن تعلق دارد.

٢۴٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وھشتم-فعالیت ھای عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 28011
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست بندی ٢٨٠١
٢٨٠١۶۴

گروه کد

فصل بیست وھشتم-فعالیت ھای عمومی

نصب داربست بست و لوله

متر۴اي تا ارتفاع 
٠١۵٩،٣۶٠ متر مکعب

نصب داربست بست و لوله

اي زيرزمیني
٠٢٩١،۵٧٠ متر مکعب

نصب زير پايي روي داربست ٠٣١٨،٣٢٠ متر مربع

نصب زير پايي روي داربست

زيرزمیني
٠۴٢۵،۶۵٠ متر مربع

٣٠نصب پله با فاصله ھاي 

سانتیمتر (ساخت نردبان)
٠۵٢۵۶،۵۵٠ مترطول

نصب پله زيرزمیني با فاصله

سانتیمتر٣٠ھاي 
٠۶٣٢٠،۶٩٠ مترطول

نصب داربست معلق از طريق

مھار ھاي فوالدي
٠٧٠ متر مکعب

نصب داربست بست و لوله

اي در بخش فوقاني اسکله
٠٨٩١،١٨٠ متر مکعب

نصب زير پايي روی داربست

در بخش فوقاني اسکله
٠٩٢٨،١۴٠ متر مربع

نصب داربست بست و لوله

اي در بخش تحتاني اسکله
١٠١٠۶،٣٧٠ متر مکعب

نصب زير پايي روی داربست

در بخش تحتانی اسکله
١١٣٢،٨٣٠ متر مربع

٣٠نصب پله با فاصله ھاي 

سانتیمتر در بخش فوقاني

اسکله

١٢٣٩۴،٠۶٠ مترطول

٣٠نصب پله با فاصله ھاي 

سانتیمتر در بخش تحتاني

اسکله

١٣۴۵٩،٧۴٠ مترطول

٢۵٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست وھشتم-فعالیت ھای عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 27021
رديف

(بھاي واحد (ريال

برش و جمع آوری ضایعات فلزی و مصالح اسقاطی ٢٨٠٢
٢٨٠٢۶۴

گروه کد

فصل بیست وھشتم-فعالیت ھای عمومی

برچیدن، برشکاری، جمع آوری

ضایعات فلزی 
٠١١،۶٣۶،٣٠٠ تن

جمع آوری ضایعات فلزی یا

مصالح اسقاطی
٠٢٧١٣،٩٨٠ تن

٢۵١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

پیوست ١– دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است، از این رو، برای کارھای مربوط  به ھر رشته، باید به تناسب ماھیت
.و نیاز آن کار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

١–تعاریف
ھا و تدارکاتی است که پیمانکار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع پیمان،تجھیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدام١–١

. مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده پیمان، میسر شود

ھایھایی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند کارگاهھای پشتیبانی،  به ساختمانساختمان١–٢
پیش ساخته و مانند آن،ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعاتسرپوشیده، شامل کارگاه

ھای سرپوشیده ماشین آالت، انبارھای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق،تعمیرگاه
. ایستگاه سوخت رسانی

ھایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنھا ، مورد استفاده قرارگیرد، مانندبه ساختمانھای عمومی، ساختمان١–٣
ھایھای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگسرا، ساختماندفاتر کار، نمازخانه، مھمان

. سرپوشیده

ھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برایمحوطه سازی، شامل خیابان بندی ، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاکریز و کانال١–۴ 
ھای روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامینھای ورزشی ، پارکینگحفاظت کارگاه در مقابل سیل ، فضای سبز، انبارھای روباز، زمین

. تجھیزات ایمنی و حفاظت و کارھای مشابه است

ھایی از کارگاه است که در آن، آب ، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار ، از سوی کارفرما تامین و تحویلمنظور از ورودی کارگاه ،محل یا محل١–۵
. گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شودپیمانکار می شود . مشخصات ورودی کارگاه برای تامین ھر یک از نیازھای پیش

ھایھایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجھیز کارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعملانبار کارگاه، محل یا محل١–۶
. آنھا استفاده می شودمربوط، از 

. ھای موجود کشور را به کارگاه متصل کندراه دسترسی، راھی است که یکی از راه١–٧ 

. ھایی است که برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شودھای سرویس، راهراه١–٨

ھایھایی است که معادن مصالح ، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راهھای ارتباطی، راهراه١–٩
.دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کند

١–١٠ راه انحرافی ، راھی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبال از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات موضوع
.پیمان قطع شده است ، احداث شود

ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت، به روش احداث یا نصب درھای تجھیز و برچیدن کارگاه، فراھم کردن ساختمان١–١١ منظور از تأمین در شرح ردیف
ھای مربوط به نگھداری و بھره برداری ازکارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین، اقدام

. آنھاست

ھای موقت ، خارج کردن مصالح ، تجھیزات ، ماشین آالت و دیگر تدارکات١–١٢ برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسیسات و ساختمان
. ھای تحویلی کارفرما ، طبق نظر کارفرما استھا و محلپیمانکار از کارگاه، تسطیح ،تمیز کردن و در صورت لزوم بشکل اول برگرداندن زمین

٢–روش تھیه برآورد

مھندس مشاور یا واحد تھیه کننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر کار و ھمچنین ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین٢–١
ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن کارگاه اینروش برای تجھیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن ، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف

ھایوع  برآورد کرده و در برابر ردیفورت مقطھای باالسری به صور نمودن ھزینهیات و با منظھای محل اجرای عملپیوست ، برحسب قیمت
درج نماید و چنانچه مشخصات ویژھای برای تجھیز و برچیدن کارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پیمان ، پیشبینی کند. برایمورد نظر ،
ھایی که احداث میشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از ھزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا منظور می شود . در موردساختمان
ھا ، مانند قاب ھای فلزی ، ھزینه حمل و نصب ، استھالک وھای پیش ساخته ، مانند کاروان ھا و قطعات پیش ساخته ساختمانساختمان

ھایی که از چندسرمایه گذاری آنھا ، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور می شود . در پیمان
. رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود ، تنھا یک فھرست تجھیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تھیه می گردد

ھایی که در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظرھا ، تأسیسات و راهساختمان٢–٢
گرفته می شود . به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز کارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بھره
برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود ، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز کارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد

ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای کارو مدارک پیمان درج شود . در این حالت ، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست
ھای مسکونی ، اداری ، پشتیبانی و عمومی یاھای کارگاه یا تأمین ساختمانمنظور می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه

سایر موارد ، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی که  برای دوران بھره برداری از طرح پیش  بینی می شود استفاده گردد، با توجه به اینکه ھزینه آنھا
ھای مربوط پیش بینی شده است ، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن کارگاه ،منظور نمی گردد وھای فصلدر ردیف

.صرفا” ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور خواھد شد
نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و٢–٣

برای دوران اجرا الزم باشد،برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه ، لوله کشی ، کانال کشی، و کابل کشی، 
. باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان ، پیش بینی شود

چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عھده بگیرد ، که کارھای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و٢–۴
متعلقات آن ،نصب تیرھای برق ، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب و
اشتراک برق و سایر کارھای  مشابه است ، تعھدات کارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و ھزینه
ای از این بابت در تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور نخواھد شد . چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عھده کارفرما نباشد ، ھزینه  آن برآورد و

. پس از کسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان کار ، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود
در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عھده بگیرد ، در حالت استفاده از  شبکه لوله کشی٢–۵

آب که کارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت ھزینه ھای اشتراک و انشعاب آب و سایر کارھای مشابه
است ، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت ھزینه ھای  برداشت آب ، تعھدات کارفرما در این زمینه ، در شرایط خصوصی پیمان درج

.شده و ھزینه ای از این بابت در تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود

٢۵٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عھده کارفرما نباشد، ھزینه آن پس از کسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان کار
. جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور خواھد شد،

چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود٢–۶
ھای تجھیز و برھزینه ای از این بابت در ردیف. در صورتی که براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده کارفرما باشد ،

چیدن کارگاه منظور نخواھد شد. در حالتی که احداث راه دسترسی به عھده کارفرما نباشد ، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه
. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود

با وجود این طبق  شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز کارگاه به عھده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧
قسمتی از زمین تجھیز کارگاه توسط پیمانکار تامین شود ، باید تأمین زمین ازسوی پیمانکار را در شرایط  خصوصی پیمان پیش بینی کرده و

.ھزینه اجاره آن  را جزو  برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نماید
به استثنای تعھداتی که در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز کارگاه به عھده کارفرما گذاشته شده  است ، ھر نوع٢–٨ 

. تسھیالت دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجھیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردھد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند
ھای واحد ردیفھایی مانند تاسیسات، آھنگری ، تراشکاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته ، دربھزینه تجھیز کارگاه٢–٩

. ھای تجھیز و برچیدن کارگاه، ھزینه ای منظور نمی شودھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیفھای فصل 
ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابتھای فصلھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت ، در ردیفھزینه تجھیز تعمیرگاه ٢–١٠

.ھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود، ھزینه ای در ردیف
ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، ھزینه ای درھای فصل ھای واحد ردیف٢–١١ ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات ، درب

.ھای تجھیز وبرچیدن کارگاه ، منظور نمی شودردیف
٢–١٢ ھزینه غذای کارمندان و کارگران پیمانکار در کارگاه ، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر کارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در

ھای تجھیز و برچیدنھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه
.شودکارگاه منظور می

در کارھایی که تامین غذای کارمندان کارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه ، در کارگاه ضروری است ، شمار استفاده کننده از غذا ، درشرایط٢–١٣
. خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، منظور می شود

٢–١۴ پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار ، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز
. نیست

ھای انحرافی ، براساسھای تجھیز و برچیدن کارگاه منظور نخواھد شد . حجم عملیات  مربوط  به راهھای انحرافی ، جزو ردیفھزینه راه٢–١۵
. ه راه،راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر کار ، منظور و برآورد می شودای پایه رشتفھرست به

ھای دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما ، مھندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، ھزینه٢– ١۶نقشه و مشخصات ساختمان
.شوداجرای آنھا ، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می

ھای ۴٢٠٣١٠١ و ۴٢١٣١٠١ و  ۴٢١۴١٠١ فھرست٢–١٧ جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن کارگاه ، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف
تجھیز وبرچیدن کارگاه ، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود . در صورتی که در موارد استثنایی . این ھزینه از حد تعیین شده ، بیشتر
باشد ، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت مھندسی، پژوھش و

. فناوری برسد
کارھای مربوط به فھرست بھای رشته تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه٢–١٧–١

.اجرای کار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

٣–شرایط کلی

پیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز کارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز کارگاه را تھیه کرده و پس از٣–١
. تأیید مھندس مشاور ، آن را مبنای تجھیز کارگاه قرار دھد

ھای اجرایی وکارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پیمانکار را به دستگاه٣–٢
ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه ، برای استفادهسازمان

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پیمانکار موظف است عملیات تجھیز کارگاه را ، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز کارگاه و ھمچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند.٣–٣

در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عملیات تجھیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد ، پیمانکار ملزم به
. رعایت آن است

تعھدات کارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، در حدی که اسناد  و مدارک پیمان پیش بینی شده است ، انجام می شود ، تجھیز مازاد بر موارد٣–۴
یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است ، به ھزینه پیمانکار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه
طبق شرایط عمومی پیمان ، مبلغ پیمان تغییر کند ، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی کند و ھزینه تجھیز اضافی ، تنھا برای قیمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است
ھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پیش بینی شده درھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، در صورت تأمین ھر یک از ردیف٣–۵

. ھای مربوط ، پرداخت خواھد شدردیف

ھای کارگاه را برای تجھیز کارگاه احداث می کند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش سوزیپیمانکار ، موظف است به ھزینه خود ، ابنیه و ساختمان٣–۶
. و سیل ، بیمه کند

ھای تحویلی کارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام کار برچیده شوند . تجھیزات وھا و تأسیسات مربوط به تجھیز کارگاه که در زمینساختمان٣–٧
ھا و قطعات پیش ساخته ،متعلق به پیمانکار است . به جز ساختمان،مصالح بازیافتی تجھیز کارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط کارفرما )

ط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است ، مورد نیاز کارفرما باشد ، بھای مصالح بازیافتیھا و تأسیسات تجھیز کارگاه که توسچنانچه ساختمان
ھا و تأسیسات یادشده ، به کارفرما واگذار میآنھا ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار ، ساختمان

. شود

۴–نحوه پرداخت

بینی شده است ھزینه ھر یک ازقلم در اسناد و مدارک پیمان پیشھایی که برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه آنھا به روش یکدر پیمان۴–١
. ھا درج می شودھای تجھیز و برچیدن کارگاه ، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا ، محاسبه شده و در صورت وضعیتردیف

ھایی که تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود ، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد ، به تناسبتبصره : ھزینه ردیف
پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود ، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ھا منظور می شودھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه ، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانکار ، در صورت وضعیت۴–١–١

. ھزینه برچیدن کارگاه ، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود۴–١–٢

بھای واحد رشته تعمیراتبینی شده است و برای کارھای مربوط به فھرست روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه  بصورت درصدی پیش۴–٢

٢۵٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

:تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت 

۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه ، پس از تجھیز کارگاه در حدی که برای شروع عملیات پیمان الزم است
۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه ، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

١٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن کارگاه ،پس از برچیدن کارگاه

قلم بوده لیکن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آنتبصره: در پیمان ھایی که برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه آنھا به روش یک
.گرددبینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور میپیش

٢۵۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان ۴١٠١
۴١٠١۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری  و دفاتر  کار پیمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢۵۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران ۴١٠٢
۴١٠٢۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین لباس کار, کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢۵۶



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور ۴١٠٣
۴١٠٣۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین و تجھیز تسھیالت

کارکنان کارفرما, مھندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما,

مھندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما, مھندسان مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢۵٧



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

۴١٠۴
۴١٠۴۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی, به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سرپوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه 

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی  ٠۴٠ مقطوع

٢۵٨



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب ۴١٠۵
۴١٠۵۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
٠١٠ مقطوع

٢۵٩



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

۴١٠۶
۴١٠۶۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه آب

رسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامین سیستم  گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٢۶٠



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی ۴١٠٧
۴١٠٧۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین راه ھای دسترسی  ٠١٠ مقطوع

تامین راه ھای سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٢۶١



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب ۴١٠٨
۴١٠٨۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

ایاب و ذھاب ٠١٠ مقطوع

٢۶٢



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

۴١٠٩
۴١٠٩۶۴

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه١پیوست 

تامین پی و سکو برای ماشین

آالت و تجھیزات سیستم تولید

مصالح، سیستم تولید بتی،

کارخانه آسفالت، مولدھای

برق و مانند آنھا

٠١٠ مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٢۶٣



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه ھای باالسری٢پیوست 

پیوست ٢ - شرح اقالم ھزینه  باالسری

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

١ – ھزینه باالسری عمومی.
ھای درج شده در زیر:ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینهاین ھزینه از نوع ھزینه

١–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،١–٢ ھزینه بیمه

ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.١–٣  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه
١–۴   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
١–۶   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.١–٧   ھزینه 
١–٨   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

١–٩   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
١–١٠ ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

١–١١ ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
ھا.١–١٢ ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه

ھا.١–١٣ ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.١–١۴ ھزینه

١–١۵ ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.
١–١۶ ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.

١–١٧ ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – ھزینه باالسری کار.
ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:این ھزینه، از نوع ھزینه 

ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:٢–١ ھزینه
٢–١–١ ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

٢–١–٢ ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
ھا، که شامل موارد زیر است:٢– ٢ ھزینه ضمانت نامه

٢–٢–١ ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.

٢–٢–٢ ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
٢–٢–٣ ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ ھزینه مالیات.
٢–۴ ھزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پیمانکار.
ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :٢–۶ ھزینه

٢–۶–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. ھمچنین،
ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.
٢–۶–٣ ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.٢–۶–۴ ھزینه تھیه نسخه
٢–۶–۵ ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .

٢–۶–۶ ھزینه پذیرایی کارگاه.
ھای متفرقه.٢–۶–٧ ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه

٢–۶–٨ ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.
ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.٢–٧  ھزینه

ھای تھیه عکس و فیلم.٢–٧–١ ھزینه
).Shop Drawingsھای کارگاھی (٢–٧–٢ ھزینه تھیه نقشه
).As Built Drawingsھای چون ساخت  (٢–٧–٣ ھزینه تھیه نقشه

ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.٢–٧–۴ ھزینه
٢–٧–۵ ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.٢–٧–۶ ھزینه

ای درتوضیح  ١. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه 
ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.ھزینه

توضیح ٢. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش
افزوده و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت

ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.آن ھا  در ھزینه

توضیح ٣.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر تملک دارایی ھای سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)،
ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.آن ھا  در ھزینهتوسط دستگاه ھای اجرایی از محل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت 

٢۶۴



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای٣پیوست 

پیوست ٣ - ضریب ھای منطقه ای

ضرایب منطقه ای فھرست بھای تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام استان ھا ردیف

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشھر ١١/٢۵ جزیره الوان

١/٣۵ جزیره ھندورایی

١/٣٠ جزیره ابوموسی

ھرمزگان ٢
١/١۵ جزیره قشم

١/٢٠ جزیره ھرمز

١/٣۵ جزیره سیری

١/١۵ جزیره کیش

٢۶۵



١۴٠٠تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر   - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

پیوست ۵ - دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست١-
ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در اسناد
و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانكار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداكثر تا ٢۵ درصد
مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی،

.پرداخت خواھد بودپژوھش و فناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین میردیف٢-
. گرددمیھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود٣-

٢۶۶
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