




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

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

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

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

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

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

  
ی   ید عماد 

ی عاون وز  ند ور    ا
  
  
  



  
ی دردا    و 

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

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

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

ه رات پاال ع ھای   ت  ن  دو ی و  نا وه کار  کار
یان  ع مد غال ی –ا ند ی و  ط  وا  عاون 

یع  ل -  ی آ عد ھا و  ت  ن  دو وه -  ر اداره     ر کار
ن آبادی ی  یابا گ    و

آوره ش و پش  ی پاال ر م ید  و ظارت   ی و  د ھما رم  ندگان  یما    ی 
ر رم  ندگان  ت ما ش    ی پاال
ر رم  ندگان  ش گاز ما   ی پاال

  
وطا     مد رضا ا

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



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١ دستورالعمل کاربرد

٢  کليات

۴ شيرهای کنترلی

۵ شيرهای اطمينان

۶ شيرهای خالء شکن

٧ شيرهای عمومی

٨ آب نما

٩ گيربکس (دستی و موتوری جهت ولو)

١٠ اجکتور

١١ اکوموليتور

١٢ کپسول

١٣ تست شيرآالت

١۴ شيرهای اوربيت اتوماتيک

٣ فصل اول - شيرآالت

١۶ تراشکاری و واشربری(ساخت)

١٨ تراشکاری و واشربری(تعمير)

١۵ فصل دوم - تراشکاری و واشربری

٢١ فلزکاری و جوشکاری (ساخت)

٢٢ فلزکاری و جوشکاری (تعمير)

٢٣ جوشکاری و برشکاری

٢٠ فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

٢۵ زانوهای مایتر - کربن استيل

٢۴ فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢۶ زانوهای مایتر - فوالد ضد زنگ

٢٧ زانوهای مایتر - فوالد آلياژی

٢٨  درجه - کرین استيل٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

٢٩  درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

٣٠  درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

٣١ نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل

٣٢ نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ

٣٣ نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی

٣۴  درجه - کرین استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

٣۵  درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

٣۶  درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 

٣٧ نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل

٣٨ نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ

٣٩ نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی

۴٠ غالف لوله ها ( کربن استيل )

۴١  اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -    

۴٢  اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 

۴٣ اسپول ها - فوالد ضد زنگ

۴۴ اسپول ها - فوالد آلياژی

۴۵ اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی

۴٧ لوله کشی - کربن استيل(درون واحد)

۴٨ لوله کشی - فوالد ضد زنگ (درون واحد)

۴٩ لوله کشی - فوالد آلياژی(درون واحد)

۵٠ لوله کشی - کربن استيل با پوشش داخلی سيمانی(درون واحد)

۵١ لوله کشی - لوله های پایه فوالدی دنده ای (درون واحد)

۵٢ لوله کشی - پليمری (درون واحد)

۴۶ فصل پنجم - لوله کشی روزمينی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

۵٣ )(درون واحد)STEAM TRACINGلوله کشی - گرمایشی (

۵۴ باز و بستن فلنج ها(درون واحد)

۵۵ لوله کشی- کربن استيل(بيرون واحد)

۵۶ لوله کشی - فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)

۵٧ لوله کشی - فوالد آلياژی(بيرون واحد)

۵٩ لوله کشی-کربن استيل(درون واحد)

۶٠ لوله کشی-فوالد ضد زنگ(درون واحد)

۶١ لوله کشی-فوالد آلياژی(درون واحد)

۶٢ لوله کشی-کربن استيل با پوشش داخلی سيمان(درون واحد)

۶٣ لوله کشی-گالوانيزه(درون واحد)

۶۴ لوله کشی-پليمری(درون واحد)

۶۵ لوله کشی-کربن استيل(بيرون واحد)

۶۶ لوله کشی-فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)

۶٧ لوله کشی-فوالد آلياژی(بيرون واحد)

۶٧ لوله کشی-کربن استيل با پوشش داخلی سيمان(بيرون واحد)

۶٩ لوله کشی-گالوانيزه(بيرون واحد)

۶٨ لوله کشی-پليمری(بيرون واحد)

۵٨ فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

٧٠ آزمایشات

۶٩ فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

٧٢ فعاليت های عمومی

٧١ فصل هشتم - فعاليت های عمومی

٧۴ برج ها

٧٣ فصل نهم - برج ها



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٧٧ رآکتورها

٧۶ فصل دهم - رآکتورها

٧٩ مبدل ها

٨١ کولرهای هوایی

٧٩ فصل یازدهم - مبدل ها

٨٣ مخازن

٨٣ فصل دوازدهم - مخازن

٨۵ کوره ها

٨۵ فصل سيزدهم - کوره ها

٨٩ دیگ های بخار

٨٩ فصل چهاردهم - دیگ های بخار

٩٢ آب شيرین کن ها

٩٢ فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

٩۵ برج های خنک کننده

٩۵ فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

٩٧ ظروف

٩٧ فصل هفدهم - ظروف

٩٩ فصل هجدهم - ادوات متفرقه



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٩٩ فلر

١٠٠ فيلترهای آب صنعتی

١٠١ فيلترهای هيدروکربنی

١٠٣ روتاری

١٠۴ رفت و برگشتی

١٠۵ گریز از مرکز

١٠٣ فصل نوزدهم - تلمبه ها

١٠٧ کمپرسورهای روتاری

١٠٨ کمپرسورهای رفت و برگشتی

١١٠ گریز از مرکز

١٠٧ فصل بيستم - کمپرسورها

١١٢ توربين بخاری

١١۴ توربين گازی

١١٧ توربين انبساطی

١١٢ فصل بيست و یکم - توربين ها

١١٩ موتورهای درون سوز

١١٩ فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

١٢٣ فن های هوایی

١٢۴ دمنده ها

١٢٣ فصل بيست و سوم - فن ها

١٢۶ فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٢۶ گيربکس ها

١٢٧ کالچ ها

١٢٨ همزن ها

١٢٩ فيلترها

١٣٠ تسمه نقاله ها

١٣١ دوده زداها

١٣٢ اسکراپرها و اسکيمرها

١٣٣ سيستم دانه بندی گوگرد

١٣۴ کاپلينگ ها

١٣۵ کارهای عمومی

١٣۶ Tourqe Convertorتعمير 

١٣٨ LVالکتروموتورها-

١٣٩ MVالکتروموتورها-

١٣٨ فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

١۴١ ترانسفورماتورها

١۴٢ رآکتورها

١۴١ فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

١۴۴ ژنراتورهای اصلی

١۴٨  سيستم ها و ژنراتورهای تحریک

١۴۴ فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

١۵٢ تابلوها

١۵٣ کليدهای برق

١۵٢ فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١۵۵ سيستم های روشنایی

١۵۵ فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

١۵٧ خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل

١۵٨ خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت

١۵٧ فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

١۶٠ باتری

١۶١  و چاپرUPSباتری شارژر ، 

١۶٠ فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

١۶٣ شبکه هوایی

١۶٣ فصل سی و دوم - شبکه هوایی

١۶۵ ارت و برق گير

١۶۵ فصل سی و سوم - ارت و برق گير

١۶٧ تجهيزات متفرقه برق

١۶٧ فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

١۶٩ سخت افزاری و نرم افزاری

١۶٩ ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&Gفصل سی و پنجم - تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم های 

١٧١ positive displacement

١٧٢ turbine meter

١٧١ فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٧٣ coriolis meter

١٧۴ set - stop valve

١٧۵ set - stop counter

١٧۶ counterپرینتر مربوط به 

١٧٧ Flow computer

١٧٨ Mimic panel

١٧٩ pulser

١٨١ positive displacement

١٨١ فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

١٨٣ Water Quality Monitoring

١٨۴ F&Gسيستم های 

١٨۵ Gas Detection

١٨۶ Gas Chromatograph

١٨٧ Gas Analyzer

١٨٨ Oil Analyzer

١٨٩ Auto Sampling

١٨٣ فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

١٩١ تجهيزات الکترونيک

١٩١ فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

١٩٣ تجهيزات نيوماتيک

١٩٣ فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

١٩۵ تجهيزات رایانه ای صنعتی

١٩۵ فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٩٧ رنگ زدایی - زنگ زدایی

١٩٨ رنگ آميزی

١٩٩ مصالح رنگ آميزی

١٩٧ فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

٢٠١ )Refractory تخریب رفرکتوری (

٢٠٢ ترميم و اجرا رفرکتوری

٠ رفع نشتی توسط مواد شيميایی

٢٠١ فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

٢٠۴ رسوب زدایی

٢٠۵ الیروبی

٢٠۶ شستشوی صنعتی

٢٠٧ تميزکاری

٢٠۴ فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

٢٠٩ عایق کاری

٢١١ نوارپيچی

٢٠٩ فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

٢١٣ داربست بندی

٢١٣ فصل چهل و هفتم - داربست بندی

٢١٧ تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان

٢١٨ تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران

٢١۵  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢١٩ تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور

تامين ساختمان های پشتيبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و ساختمان های عمومی٢٢٠

٢٢١ احداث چاه آب

٢٢٢ تامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و سوخت

٢٢٣ تامين راه های دسترسی و ارتباطی

٢٢۴ ایاب و ذهاب

٢٢۵ تامين پی و سکو برای ماشين آالت و بارگيری و حمل باراندازی و نصب ماشين آالت

٢٢۶ داربست فلزی

٢٢٧ آزمایشگاه و تاریکخانه

٢٢٨ انحراف موقت نهرها

٢٢٩ بيمه

٢٣٠ برچيدن کارگاه

٢٣٢  - شرح اقالم هزینه باالسری٢پيوست 

٢٣٣  - هزینه های منطقه ای٣پيوست 



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد  -١
فهرست بهای تعميرات پاالیشگاه های نفت و .  پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می شوداین فهرست بها برای برآورد هزینه تعميرات پاالیشگاه های نفت و گاز، و

:ها به شرح زیر می باشد، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های فهرست ب)دستورالعمل کاربرد(گاز شامل این دستورالعمل 
.دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه : ١پيوست
.شرح اقالم هزینه باالسری : ٢پيوست
.هزینه های منطقه ای : ٣پيوست

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

ی اختصاصی حد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهاستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای وا
عارف استفاده می شود، در صورتی که پيش بينی در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد، از نرخ مت. صنعت نفت تعيين می گردد
شماره جدید همراه با عالمت ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با  ی پرداخت ردیف های ستاره دستورالعملی برای نحوه

.ت بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه ميشودبه اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود، مشابه ردیف های فهرس. اضافه می شود
.، محاسبه می شود١-٢هستند نيز به شرح بند *  قيمت ردیف هایی از این فهرست بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت ٢-٢
 تهيه برآورد هزینه اجرای کار  نحوه -٣
 اعمال ٢-٣، هزینه زیر، مطابق روش تعيين شده در بند ٢ن ردیف های موضوع بند هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچني -١-٣

. خواهد شد
 ٣٠براي آارهايي آه به صورت مناقصه و برابر ) چهل (۴٠ درج شده است، به ميزان ٢ هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ١-١-٣       

.براي آارهايي آه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند) سی(
)١پيوست ( درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ۴ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٢-١-٣      
، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری ١/٠۶٩ ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ٣-١-٣
ین ی پيش گفته، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های ا برای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارها٢-٣

.يه می شودفهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست ته. ، اندازه گيری می شود٢فهرست بها و ردیف های موضوع بند 
ها، از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل . ستدر این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  ا

 ردیف ها به ضریب باالسری و ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ. جمع مبلغ ردیف های فهرست بهاء برای کار مورد نظر به دست می آید
مجموعه فهرست بها و . به این ترتيب، بر آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. دصورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شو

.اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيردمقادیر و برآورد هزینه اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با
سبه و برمبنای آن  بها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محااگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست

. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گيرد. جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می شود
های مربوط  ر، آزمایشگاه و کارفرما به عهده پيمانکار گذاشته شود، هزینهدر مواردی که در نظر باشد هزینه های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاو: تبصره

. گفته محاسبه می شود، اضافه می گرددجداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش
 ) ٣٠(، بيشتر از سی ، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار٢-٢ و ١-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٣-٣

ور های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت ام ردیفدرصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد
شوند، میدر کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار . مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد

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

کد ردیف ها  -۴
به عنوان مثال، در مورد ردیف های . این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. هر یک از ردیف های این فهرست بها توسط یک کد شناسائی می شود
برق های مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای SCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا

.تکميل می شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست آن اضافه می گردد
ترکيب دو یا چند فهرست بها  -۵

ز کار که مربوط به ها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش ادر کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست ب
گ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور بر

.یکدیگر ملحق می شوندمنعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به
.هرست بها، باید از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه استفاده شودبرای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این ف
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١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کليات
. اجزای غير قابل  تفکيک و مکمل یکدیگر هستندمفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها  -١
نيروهای (یشگاه های نفت و گاز است که شامل هزینه های نيروی انسانی قيمت های درج شده در این فهرست بها متوسط هزینه اجرای تعميرات در پاال -٢

. و ماشين آالت می باشد) مستقيم کار
ار ، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف تعميرات می بایستی توسط پيمانکهزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی -٣

.در ضریب پيشنهادی منظور گردد
.تلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است هزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مخ -۴
:در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی -۵
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و هزینه اجرای آن از Gasketهزینه آهن آالت و .  تامين الکترود جوشکاری لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست١-۵

از این رو، . در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است… اقالم مشابه مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و . ردیف های فعاليت کارگاهی استفاده می گردد
.تأمين آنها به عهده پيمانکار می باشد

 درصد کروم ١/٢۵درصد  نيکل و لوله های فوالدی آلياژی با ١، فوالدهای با کمتر از  لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی٢-۵
و یا ضخامت) LOW ALLOY, HIGH ALLOY(و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی ) KILLED CARBON STEEL(در مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال . می باشد

در مواردی از جوشکاری . محاسبه می شود) عمليات تکميلی لوله کشی( از فصل مربوطباالی جداره لوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته
دستگاه های جوش با و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز به ) COPPER NICKEL(مانند ) NON FERROUS ALLOY(آلياژهای غيرآهنی

. پروژه تعيين می شودفرکانس باال و یا تجهيزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص
 ها و یا کالس های SCHیا  و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارائه شده برای تمام ضخامت ها SCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا ۵-۴

.فشار می باشد
تحویل  صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان در قيمت ردیف های گروه کارهای برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد -۶

.در گروه مربوط پيش بينی شده باشد» پيش راه اندازی و راه اندازی «  موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف های آزمایش های یاد شده با عنوان
:در ردیف های گروه ابزار دقيق -٧

.سات معتبر باشدانکار بوده و این تجهيزات باید دارای گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسانجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزار دقيق، و اندازه گيری بعهده پيم
در صورت (هاها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بدر پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست ب -٨

.به این قيمت ها، ضریب پيمان اعمال می شود. اده شودبا رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استف) وجود
 به پيمان  مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضممبلغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و بيمه های تامين اجتماعی -٩

.منظور شده باشد، قابل پرداخت است
 ردسازی شده صنعت نفت ، مانند دستورات کارهای بازرسی ، مهندسی ، اجارهکليه فعاليت های اجرایی پيمانکار باید براساس دستورالعمل های استاندا -١٠

باشد...  و HSEکار سرد و گرم،
.باشد، هزینه آنها توسط کارفرما جداگانه برآورد و پرداخت می گردددر صورتيکه در نرخ ردیف های فهرست بها ماشين آالت در نظر گرفته نشده  -١١
 آارفرما آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييدچنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد  -١٢

.آحادبها نيز نخواهند بودبه هزينه مصالح ياد شده ضريب هاي پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل .  درصد هزينه باالسري پرداخت مي شود١۴به عالوه 
. محاسبه شده است١٣٩٣این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال  -١٣
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١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

شيرآالت -فصل اول

مقدمه

.خواهد بود... ، تست فشارآارآرد و Die Checkعمليات تست شيرآالت عمومی وآنترلی، شامل تمامی تست ها مانند -١
. تست نهایی پس از عمليات تعميرات خواهد بودبر اساس استاندارد شيرها، تست شيرهای اطمينان شامل یك تست اوليه و یك-٢
.يمی خواهد بودجوشكاری قطعات معيوب شيرآالت، شامل برشكاری و گرم آردن و جوشكاری ترم-٣
.آپسول های نيتروژن،  اآسيژن، ازت، استيلن، آتش نشانی خواهد بود: انواع آپسول ها شامل-۴
از ” باز سازی شيار شيرآالت با فشار باال“ باشد از ردیف ( Grove)مد نظر باشد و نياز به باز سازی شيار  “ RTJ “چنانچه در تعميرات شيرهای عمومی نوع-۵

.فصل تراشكاری استفاده خواهد گردید
 ٩٠٠ تا ۶٠٠ ، آالس ١/٣٠ ضریب ۶٠٠برای تعمير شيرآالت عمومی آالس تا .  پوند خواهد بود٣٠٠ردیف های موجود در تعمير شيرآالت عمومی تا آالس -۶

. پوند اعمال می گردد٣٠٠ ، به بهای آالس ٢ ضریب ١۵٠٠ تا ٩٠٠ و برای آالس ١/۶٠ضریب 
( به آن براساس طول محيط خارجی الیی برای شكل های هندسی به جز دایره خواهد بود و واحد آن سانتيمتر و محاس" الیی متفرقه " منظور از ردیف -٧

.می باشد) گسكت 
.لحاظ شده است) گسكت (هزینه های تهيه شابلون و نقشه آشی در قيمت های ردیف ساخت الیی -٨
.شدشامل باز آردن آليه قطعات، تعمير و تعویض قطعات معيوب و تست آن می باActuatorتعمير-٩
.طعات و تست مربوط می باشدتعمير بانت شامل تعمير و تعویض قطعات و تعویض پكينگ و پين ها، بستن ق-١٠
.می باشد" Seat "شامل بيرون آوردن، تراشكاری و جازدن( Body)تعمير بدنه-١١
. در بهای ردیف ها ضرب و محاسبه می گردد١/٣٠ ضریب ٩٠٠ می باشد برای آالس ۶٠٠برای آالس Orbit Valveآناليز-١٢

٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

D<=2"2"<D<=6"6"<D<=10"10"<D
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترلی
٠١٠١۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٣،٠٢٧،١٨٠تعمير عمومی ٠١۴٠٩،۴٣٠١،١٣۴،٢۴٠١،۵۵٣،۴٩٠ مورد

١،٠٣١،٩۴٠جوشکاری قطعات معيوب ٠٢٢٢٠،٩٩٠٢١٣،٢۵٠۵٠٢،٧٠٠ مورد

١،٩١٧،۴٩٠تراشکاری قطعات معيوب ٠٣١٨٩،٢۶٠۵٠۵،٠١٠٨٠۴،٣٩٠ مورد

٨۶٠،٣١٠گرند کردن ٠۴١٠٠،٨٧٠٢۵۴،۵٢٠٣٢٨،٧٠٠ مورد

۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان
٠١٠٢۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١۴٢٢،٧١٠ اینچ قطر

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢٨٩،٣٩٠ اینچ قطر

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣١۴١،٧٨٠ اینچ قطر

گرند آردن ٠۴٢۵،٣٠٠ اینچ قطر

۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای خالء شکن
٠١٠٣۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١۶٢٣،۴٧٠ عدد

جوشکاری قطعات معيوب ٠٢٩۴،۶٧٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۴٣۶،٧۶٠ عدد

گرند آردن ٠۴٢٨١،٨٢٠ عدد

۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
D<=6>"2واحدسطح مقطع

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

D<=2"6"<D<=10"10"<D>=16"16"<D=>24"24"<D
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای عمومی
٠١٠۴۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

١،٩١٢،٧٠٠۵،٠٣١،۶١٠تعمير عمومی ٢،۶٧٢،٢٨٠ ٠١۴٠۵،٠۴٠۵۵٠،٧٢٠١،١١۵،٨٨٠ مورد

٠٨٩٣،٩١٠جوشكاری قطعات معيوب ۵٢۵،٨٠٠ ٠٢١٠،۵۵٠١٠،۵۵٠١۵،۶٠٠ مورد

٨١٩،۶١٠٢،١۵۴،٧٨٠تراشكاری قطعات معيوب ١،٣۴۵،١٢٠ ٠٣٩۵،٧٩٠٣٠٠،۵۵٠۵٠۵،٠١٠ مورد

٣۴۶،٩۴٠١،٣٧٠،٧۴٠گرند آردن ۵۵٣،٠٨٠ ٠۴۵٣،۵۴٠١۵۵،٩٨٠٣٠٩،٠٠٠ مورد

٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب نما
٠١٠۵۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٧٧۵،٩٩٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢٢١،١٠٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣٢١،١٠٠ عدد

گرند آردن ٠۴٠ عدد

٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربکس (دستی و موتوری جهت ولو)
٠١٠۶۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١١،٠۵۶،٣٩٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢٣٧٨،۶٠٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۵١۵،۵٧٠ عدد

٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتور
٠١٠٧۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١۶۴٩،١٨٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢٣۴١،٠٩٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۴٣۶،٧۶٠ عدد

١٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اکوموليتور
٠١٠٨۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٣٠۶،٢٣٠ عدد

١١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کپسول
٠١٠٩۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٧٩٣،۶٠٠ عدد

١٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تست شيرآالت
٠١١٠۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٠١١٨١،٣٧٠ اینچ۶تست- تا 

٠٢۶٨،٧٣٠ اینچ و باالتر۶تست- 

١٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

8"=<D<12"12"=<D<=16"
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اوربيت اتوماتيک
٠١١١۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

باز آردن و بستن، تعمير و

actuatorتست 
٠١٢،٢٠۵،٣٠٠٢،۶٨٩،٩٨٠ دستگاه

باز آردن و بستن، تعمير و

تست بانت
٠٢١،١٠٢،۶۵٠١،٣۴۴،٩٩٠ دستگاه

تعویض سيت ٠٣١،١٢٨،٠۴٠١،۶١٢،٧٢٠ دستگاه

١۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

تراشكاری و واشربری -فصل دوم

مقدمه

. اعمال ميگردد١/٣٠برای فوالد ضدزنگ و آلياژی ضریب . جنس قطعات در عمليات تراشكاری آربن استيل،چدن و فلزات رنگی می باشد-١
.اری می باشدعمليات مربوط به گلند شيرها، شامل سوراخ آاری، قالویزآاری و حدیده  آ-٢
. مورد محاسبه قرار می گيرد١/۵٠جنانچه عمليات در سایت انجام پذیرد، بها آن با ضریب . ردیف های قالویز آاری و حدیده آاری در آارگاه می باشد -٣
.در صورت نياز از ردیف های سوراخكاری قابل پرداخت می باشد. بهای قالویز آاری بدون در نظر گرفتن عمليات سوراخكاری می باشد-۴
.باشدمی" بابيت ریزی"بدون " ساخت انواع یاتاقان"ردیف -۵
می باشد و برای محورهای با وزن باالی یك تن به صورت (TON)محورهای با وزن زیر یك تن" باالنس محور انواع توربين"گذاری ردیف معيار آناليز برای قيمت-۶

دار عمل خواهدردیف ستاره
. شد
 آيلوگرم، ٢۵٠برای اوزان باالی . باشد آيلوگرم می٢۵٠برای روتورهای با وزن زیر " هاباالنس محور پمپ"و " باالنس محور الكتروموتورها"های بهای ردیف-٧

داربهای ردیف به صورت ستاره
.شود محاسبه می

.دار اقدام خواهد آردهای ستارهعمليات هر پاالیشگاه بر اساس ردیفدر صورت انجام باالنس استاتيك محورها، به دليل خاص و محدود بودن این -٨
.باشدها میها و توربينها، دمندهپمپ) هدایت آننده جریان سيال(در زیرفصل تراشكاری شامل دیفيوزرهای " بازسازی دیفيوزر جدا شونده"ردیف -٩

١۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(ساخت)
٠٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

٧۵ ساخت محور تا طول 

 ميليمتر٧۵سانتيمتر و قطر تا 
٠١٢،٧۴١،٢٠٠ مورد

 ساخت محور طول بيشتر از

٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵

ميليمتر

٠٢۴،۴۵١،۴٩٠ مورد

٧۵ ساخت محور تا طول  

٧۵سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

٠٣٣،٢۶١،٩٣٠ مورد

 ساخت محور طول بيشتر از

 سانتيمتر و قطر باالتر از٧۵

 ميليمتر٧۵

٠۴۵،١٠٢،٣٠٠ مورد

١٠ ساخت سيليو تا طول 

 ميليمتر۵٠سانتيمتر و قطر تا 
٠۵٨٣٨،٢٧٠ مورد

١٠ ساخت سيليو تا طول  

۵٠سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

٠۶١،٠٨۶،٠٠٠ مورد

 ساخت سيليو طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠

ميليمتر

٠٧١،٣۵٩،٠٠٠ مورد

 ساخت سيليو طول بيشتر از

 سانتيمتر و قطر باالتر از١٠

 ميليمتر۵٠

٠٨١،٨٧٩،٧٣٠ مورد

۵ ساخت بوش تا طول 

 ميليمتر۵٠سانتيمتر و قطر تا 
٠٩٣۵۶،١۶٠ مورد

۵ ساخت بوش تا طول 

۵٠سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

١٠۵۴٨،٢٧٠ مورد

 ساخت بوش طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵

ميليمتر

١١۶٧٨،۴۶٠ مورد

 ساخت بوش طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵

ميليمتر

١٢١،٠۶٩،٠١٠ مورد

ساخت انواع دیفلكتور ١٣١،٠٩٨،۶۴٠ مورد

چرخ دنده ها ١۴٣٩،٨١٠ ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

انواع آاپلينگ ماشين االت

دوار (موادخام)
١۵٢۵٧،٢٢٠ اینچ قطر

انواع تست رینگ ها  و هاف

)Halfرینگ (
١۶٣۴٩،١٩٠ اینچ قطر

ساخت آلمپس آامپوند ١٧۴٣٠،٧٣٠ اینچ قطر

انواع واشرها ١٨٣٠،٩٧٠ عدد

انواع اسپيسرهای فلزی

ماشين آالت دوار
١٩٣٢۵،۶١٠ اینچ قطر

انواع اسپيسررینگ های

فلزی
٢٠٨۴،٧٠٠ اینچ قطر

انواع ویرینگ ها ٢١١۶٠،٧٩٠ اینچ قطر

١۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(ساخت)
٠٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

لنتررینگ (حلقه فانوسی) ٢٢٢١٢،٠٢٠ اینچ قطر

انواع فلنج ها ٢٣٣١١،١١٠ اینچ قطر

انواع عينكی ها ٢۴٢٣٠،٠٨٠ اینچ قطر

انواع اورفيس پليت ٢۵١٣٩،٣١٠ اینچ قطر

انواع پالك های مخروطی ٢۶۵۶،٣٩٠ عدد

انواع مغزی ها، درپوش ها،

تبدیل
٢٧٩٠،۵٢٠ عدد

انواع پيچ ٢٨۵۶،٣٩٠ عدد

انواع مهره ٣٠۵۶،٣٩٠ عدد

١۵سوراخ آاری تا قطر 

ميليمتر
٣١١٠،٠۵٠ عدد

٣٠ تا ١۵سوراخ آاری از قطر 

ميليمتر
٣٢٢١،۶۶٠ عدد

٣٠سوراخ آاری از قطر 

ميليمتر به باال
٣٣۵۶،٣۴٠ عدد

درآوردن پيچ های بریده و

قالویزآاری مجدد
٣۴۵۶،٣۴٠ عدد

قالویزآاری ٣۵٣١،۵٧٠ عدد

حدیده آاری ٣۶٢١،۶۶٠ عدد

انواع گلند شيرها ٣٧۴۴٩،٩٠٠ عدد

ساخت تيپ برنرهای آوره ٣٨۶۴١،۵٢٠ مورد

ساخت تيوب شيت ٣٩۵١،٠٠٠ تعداد تيوب

ساخت بافل ۴٠٢۴،٢۶٠ تعداد تيوب

ساخت سمبه جهت درآوردن

تيوب ها
۴١١٠٠،۴٨٠ عدد

ساخت انواع یاتاقان ۴٢٩٢۵،٠٧٠ عدد

ساخت سيت انواع شيرها ۴٣١٩٨،٠٣٠ اینچ قطر

ساخت دیسك انواع شيرها ۴۴٩٩،٠١٠ اینچ قطر

ساخت پالگ انواع شيرها ۴۵١،٠۶١،۵٧٠ عدد

ساخت سيل پليت ۴۶١،۴٧١،٠٨٠ عدد

ساخت پيچ یا مهره های چند

راهه
۴٧٠ قطرطول

ساخت جای آليدی ۴٨٧١،٨٣٠ عدد

ساخت آليد ۴٩٧١،٨٣٠ عدد

ساخت الیی فلنج ها

(گسكت) معمولی
۵٠۵،١۵٠ اینچ قطر

ساخت الیی سوراخ دار (فول

فيس) معمولی
۵١١٠،٣٠٠ اینچ قطر

ساخت الیی دیویژن دار ۵٢١٧،٨٩٠ اینچ قطر

ساخت الیی متفرقه ۵٣٢،۵۵٠ سانتيمتر

ساخت انواع چرخ پولی ۵۴١،٢٠٨،۶٣٠ عدد

ساخت استم شير  ۵۵١،۴٧١،٠٨٠ عدد

ساخت مهره استم شير ۵۶١،۴٧١،٠٨٠ عدد

١٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(تعمير)
٠٢٠٢۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

تعمير انواع محورها(تا قطر

 ميليمتر )٧۵
٠١۵١۵،۵٧٠ مورد

٧۵تعمير انواع محورها(قطر 

ميليمتر به باال)
٠٢٧٨٨،۵٧٠ مورد

تعمير انواع سيليوها ٠٣٣۴۵،٠٨٠ مورد

تعمير انواع بوش ها ٠۴١٨١،٠۴٠ مورد

تعمير انواع دیفلكتور ٠۵١٠٣،٢٩٠ مورد

تعمير انواع چرخ دنده ٠۶١۶،۴٠٠ ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

تعمير آاپلينگ ماشين االت

دوار
٠٧٢۴٩،٢٩٠ مورد

تعمير تست رینگ  ٠٨۵٩٠،۵۴٠ مورد

)رینگ مبدلHalfتعمير  هاف( ٠٩۵٩٠،۵۴٠ مورد

تعمير ویرینگ ها (رینگ های

سایشی)
١٠٣١٧،۵۴٠ مورد

تعمير فلنج ها ١١۵۶،٣٩٠ اینچ قطر

تعمير عينكی ها ١٢٣٧٩،٠۶٠ مورد

تعمير اورفيس پليت ١٣١٨١،٠۴٠ مورد

تعمير مغزی ها، درپوش ها،

تبدیل
١۴۵٢،١٧٠ مورد

تعمير پيچ ١۵٣۶،٨۵٠ مورد

تعمير مهره ١۶٣۶،٨۵٠ مورد

باالنس محور انواع توربين ها ١٧١،٢۵٠،۴١٠ مورد

باالنس محور انواع

الكتروموتورها
١٨۴٧٠،۴٧٠ مورد

باالنس محور انواع پمپ ها و

سایر موارد
١٩۵٨٩،۵۶٠ مورد

بازسازی بدنه توربين

)Casing(
٢٠١،٣١۵،٣٩٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سبك
٢١۵٨٩،٧٧٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- نيمه سنگين
٢٢٩١١،٢۶٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سنگين
٢٣٢٨٨،٣٨٠ اینچ/قطر

بازسازی هوزینگ بيرینگ

سبك
٢۴٧٣۵،۴٢٠ مورد

بازسازی هوزینگ بيرینگ

سنگين(با دستگاه بورینگ)
٢۵١،۶٠٧،٣٣٠ مورد

بازسازی آاور پمپ و توربين

سبك
٢۶۶٧۵،٩۴٠ مورد

بازسازی آاور پمپ و توربين

سنگين
٢٧١،۴۵٠،٣٨٠ مورد

بازسازی اسپيسر پمپ ٢٨٣٠۶،٨٢٠ مورد

بازسازی براآت پمپ ٢٩٢٢٢،٠٢٠ مورد

بازسازی دفيوزر جداشونده  ٣٠١،٣٨٧،١١٠ مورد

١٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(تعمير)
٠٢٠٢۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

بازسازی پروانه ٣١۶١،٣٧٠ اینچ/قطر

بازسازی لبرینت ٣٢۶٢۵،٠٩٠ مورد

چيپ اتصاالت(زانویی، سه

راهی، آپ و ...)
٣٣۵٨،٧٣٠ اینچ قطر

چيپ لوله و تيوب ٣۴۵۶،۶٧٠ اینچ قطر

برش لوله و تيوب و ... ٣۵٢٨،۵٠٠ اینچ قطر

سنگ زدن سطوح تخت ٣۶١۶٧،٨٧٠ مورد

تعمير انواع یاتاقان ٣٧٣٣٣،١۴٠ اینچ قطر

تراشكاری با دستگاه فلنج

فيسر
٣٨١٢۵،٣٩٠ اینچ قطر

)Grooveبازسازی شيار (

فلنجهای فشار قوی توسط

دستگاه فلنج فيسر

٣٩٢۵٠،٧٨٠ اینچ قطر

)Grooveبازسازی شيار (

فلنجهای فشار قوی توسط

دستگاه تراش

۴٠٧٧،٩٣٠ اینچ قطر

بازسازی سيل پليت ۴١١٢٠،١۶٠ اینچ قطر

) قطعاتskimپرداخت (

مختلف
۴٢١٨٢،٢۵٠ مورد

Hotانجام عمليات هات تب 

tap(دستی) 
۴٣١،٠۴۴،٨٠٠ اینچ قطر

Hotانجام عمليات هات تب 

tap(دستگاه برقی یا هوایی) 
۴۴٣۵٠،٨٠٠ اینچ قطر

انجام عمليات پایپ آاتر ۴۵۴٣،۶٩٠ اینچ قطر

تعمير چنل و فلوتينگ هد و

بانت
۴۶٧۴،٠۴٠ اینچ/قطر

تعمير تيوب شيت باندل(تيوب

شيتی آه از باندل جدا نشده

باشد)

۴٧١٢٠،٣٢٠ اینچ/قطر

١٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

فلزآاری و جوشكاری -فصل سوم

مقدمه

خم آاری ، برش آاری ، بيل سوراخ آاری ها ،شامل آارهای فلزآاری و آهنگری طبق نقشه یا نمونه با تمام جزئيات از ق" ساخت سازه های فلزی"ردیف -١
.ودجوشكاری ، تراشكاری و آليه آارهایی آه در تكميل و تحویل سازه خواهد ب 

. رول آاری خواهد بود,تراش آاری، نصب اتصاالتشامل فلزآاری،خم آاری، برش آاری، جوش آاری، " ساخت مخزن و ظروف با ورق"ردیف -٢
. جوش آاری می باشد,شامل آليه عمليات فلزآاری،برش آاری، سوراخ آاری، خم آاری" ساخت سينی برج ها"ردیف -٣
.،گرم آاری و آهنگری و سوراخ آاری می باشدشامل آارهای برش آاری، خم آاری، حدیده آاری" J BOLTوU BOLTساخت"ردیف -۴
سوراخ آاری  ی، جوش آاری،ردیوسرها و انواع قيف ها، پياده سازی گسترش  نقشه،  برش آاری، خم آار اگزوزها ،: شامل " ساخت انواع مخروط ناقص"ردیف -۵

.و تراش آاری می باشد
.قيمت براساس قسمت های تعميری و محاسبه وزن آن قسمت انجام می پذیرد" تعمير سازه های فلزی"در ردیف -۶
.وش می باشدجهت بيرون آوردن و جازدن آليه قطعات انطباقی مانند پروانه و پولی و ب" گرم آاری قطعات با گاز"ردیف -٧
مام جزئيات از قبيل سوراخ آاری ها،  خم آاری، شامل آارهای آهنگری جهت ساخت آليه قطعات فلزی طبق نقشه یا نمونه با ت"ساخت سازه ها " ردیف -٨

برش آاری،  جوش آاری،
.خواهد بود....  تراش آاری و

. سانتيمتر محاسبه می گردد١/۵واحد محاسبه براساس یك پاس جوش و عرض " جوشكاری طولی قطعات"در ردیف های-٩

٢٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزکاری و جوشکاری (ساخت)
٠٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

ساخت سازه های فلزی

 آيلوگرم۵٠٠سبك- تا 
٠١٩،۶۵٠ کيلوگرم

ساخت سازه های فلزی

۵٠٠سنگين- بيشتر از 

آيلوگرم

٠٢٧،۶۶٠ کيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

٢۵٠با لوله های استاندارد- تا 

آيلوگرم

٠٣١١،۶۶٠ کيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

با لوله های استاندارد- بيشتر

 آيلوگرم٢۵٠از 

٠۴٩،٧٢٠ کيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

۵٠٠(استوانه یا مكعبی)- تا 

آيلوگرم

٠۵١۶،۵۵٠ کيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

(استوانه یا مكعبی)- بيشتر

 آيلوگرم۵٠٠از 

٠۶١٣،۶٣٠ کيلوگرم

ساخت آامل انواع سينی

های داخل برج
٠٧١٣،۶٣٠ کيلوگرم

ساخت آچار (ویل اسپانر

wheel spanner و (F
٠٨۶،۴۴٠ کيلوگرم

رول آردن ورق های فوالدی

 ميليمتر١٠تا ضخامت 
٠٩٣،٧٠٠ کيلوگرم

رول آردن انواع ناودانی،

…نبشی، پروفيل، لوله و 
١٠٣،٧٠٠ کيلوگرم

خم آاری ورق های فوالدی ١١٣،٧٠٠ کيلوگرم

خم آاری لوله و تيوب ١٢۶١،٨٢٠ اینچ قطر

برش آاری ورق های فوالدی

با قيچی
١٣١،٨۵٠ کيلوگرم

 از مفتولS یا Z یا Vساخت 

های فلزی
١۴۴،٩۴٠ عدد

ساخت بدنه انواع صافی ها ١۵٧۵،۶٨٠ اینچ قطر

ساخت سبد داخل صافی

)Basket(
١۶۴٨،٧٧٠ اینچ قطر

 وJ bolt و U boltساخت 

انكربلت و بست
١٧٨،٧٠٠ کيلوگرم

ساخت انواع مخروط های

ناقص
١٨٠ کيلوگرم

ساخت آویل حرارتی (بدون

شل) در ابعاد مختلف
١٩٢۶٩،۴٧٠ قطرطول

trolley trackساخت  ٢٠٠

ساخت تيپ فلر آامل ٢١۴١،٠٢٠ کيلوگرم

٢١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزکاری و جوشکاری (تعمير)
٠٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

تعمير سازه های فلزی ٠١٩،۶۵٠ کيلوگرم

عمليات رفع ترك از سطح

ظروف و مخازن و بدنه

شيرآالت و قطعات ماشين

آالت

٠٢١۴۵،٣٠٠ عم×طول

ق ترک

تعمير آامل انواع سينی های

داخل برج
٠٣١١٧،۵٩٠ متر مربع

تعمير مشعل آوره ها و

بویلرها
٠۴١،٩١٩،٢٩٠ مورد

تعمير دمپرهای آوره ها و

بویلر
٠۵١،٩١٩،٢٩٠ مورد

تعمير سبد داخل صافی

)Basket(
٠۶٧۶،٢٣٠ اینچ قطر

٢٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جوشکاری و برشکاری
٠٣٠٣۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

جوشكاری طولی

قطعات-آربن استيل
٠١١١۴،٢۴٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فوالدهای آلياژی
٠٢١٩٨،٠۶٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فلزات رنگی
٠٣٣٠۴،۴۴٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-چدن
٠۴۴٣٩،١٢٠ مترطول

جوشكاری ترميمی روی

 سانتيمتر٣×٣سطوح تا 
٠۵٠ مترطول

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-آربن استيل
٠۶٣،٢٩٠ سانتی متر

مربع

ساخت آامل انواع سينی

های داخل برج
٠٧۶٨۴،٣۵٠ متر مربع

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-فلزات رنگی
٠٨۶،۵٩٠ سانتی متر

مربع

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-چدن
٠٩٧،٣٧٠ سانتی متر

مربع

جوشكاری با گاز استيلن ١٠٢٣٢،٨٨٠ مترطول

جوشكاری با دستگاه نقطه

جوش
١١٠ مورد

برشكاری ورق ها بوسيله گاز

استيلن
١٢۵٠٠ ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ها بوسيله

گوژ
١٣٠ ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ها بوسيله

پالسما
١۴۶٢٠ ضخا×طول

مت

گرم آاری قطعات با گاز ١۵٩٢،٧٧٠ مورد

٢٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

پيش ساخت آارهای لوله آشی -فصل چهارم

مقدمه

. به نرخ های این فصل اعمال می گردد١/۵٠ود ضریب چنانچه عمليات پيش ساخت در داخل تجهيزات نصب شده درون واحدها انجام ش-١
.، قطر لوله فرعی مالك محاسبه قرار می گيردTدر ردیف برنچ برای ساخت -٢
. سرجوش های قطعات مایتر ضرب می گردددر محاسبه هزینه ساخت مایتر مالك یك سرجوش مایتر می باشد آه در تعداد-٣

٢۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - کربن استيل M1PFMICS
٠۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٠ ٠١٨۶۴،۶۵٠٩٨٣،٧۶٠١،١٧۶،٢٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،٠٣٧،۶٧٠١،١٧٧،٧٩٠١،۴٠۶،۴٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،١٩٩،٨١٠١،٣۵٩،٠۵٠١،۶٢٠،٧٨٠ سرجوش

D=8"٢،٧٧٣،٧٨٠ ٠۴١،۵٧٠،٣١٠١،٧٧٧،٢٩٠٢،١١٨،٠۵٠ سرجوش

D=10"٣،٧۶۶،٧١٠ ٠۵١،٩٣٠،۴۶٠٢،٣٧٧،٣٠٠٢،٨۴٣،٠٠٠ سرجوش

D=12"٣،٨٨۶،٧٧٠ ٠۶٢،١٨١،۴٢٠٢،۴٧٧،٣٠٠٢،٩۵٧،٣۴٠ سرجوش

D=14"۴،۴٧٣،٠١٠ ٠٧٢،۴٩٣،٧۵٠٢،٨٣٨،٨۴٠٣،٣٩٣،۵٩٠ سرجوش

D=16"۵،٠۵٧،٩٢٠ ٠٨٢،٨٠۴،٨٢٠٣،١٩٩،۴٣٠٣،٨٢٩،٢٠٠ سرجوش

D=18"۵،۶۴۴،٢٣٠ ٠٩٣،١١۶،٩٠٠٣،۵۶٠،٧٢٠۴،٢۶۵،۵٢٠ سرجوش

D=20"۶،٢٢٩،٣٩٠ ١٠٣،۴٢٧،٩٠٠٣،٩٢١،۵۶٠۴،٧٠١،٠۶٠ سرجوش

D=24"٧،۴٠٠،۵۴٠ ١١۴،٠۵١،٣٠٠۴،۶۴٣،٧٠٠۵،۵٧٢،٩٣٠ سرجوش

D=26"٧،٩٨۶،۵٩٠ ١٢۴،٣۶٣،۴٨٠۵،٠٠۴،٧٠٠۶،٠٠٨،۶۴٠ سرجوش

D=28"٨،۵٧٢،۵١٠ ١٣۴،۶٧۵،٢٨٠۵،٣۶۶،٠٨٠۶،۴۴۵،٠۵٠ سرجوش

D=30"٩،١۵٨،٠۶٠ ١۴۴،٩٨۶،۵٧٠۵،٧٢۶،٨۴٠۶،٨٨٠،۵٠٠ سرجوش

D=32"٩،٧۴٢،١١٠ ١۵۵،٢٩٧،۶٣٠۶،٠٨۶،٩٢٠٧،٣١۵،١٣٠ سرجوش

D=34"١٠،٣٢٨،٣٨٠ ١۶۵،۶٠٩،٩٧٠۶،۴۴٨،٧٢٠٧،٧۵١،٧٩٠ سرجوش

D=36"١٠،٩١٣،٧۶٠ ١٧۵،٩٢١،٠٣٠۶،٨٠٩،٣١٠٨،١٨٧،٢۵٠ سرجوش

D=38"١١،۴٩٩،٨۵٠ ١٨۶،٢٣٣،۶٩٠٧،١٧٠،٨۵٠٨،۶٢٣،٩٨٠ سرجوش

D=40"١٢،٠٨۵،٢٣٠ ١٩۶،۵۴۴،۴٣٠٧،۵٣١،۴۴٠٩،٠۵٩،١٢٠ سرجوش

D=42"١٢،۶٧٠،٣٠٠ ٢٠۶،٨۵۶،٣٠٠٧،٨٩٢،١٩٠٩،۴٩۴،۵٧٠ سرجوش

D=44"١٣،٢۵۶،۵۶٠ ٢١٧،١۶٨،٠٩٠٨،٢۵٣،٨٣٠٩،٩٣٠،٩١٠ سرجوش

D=46"١٣،٨۴١،٩۵٠ ٢٢٧،۴٧٩،٧٠٠٨،۶١۴،۵٨٠١٠،٣۶۶،۶٩٠ سرجوش

D=48"١۴،۴٢٨،٣۵٠ ٢٣٧،٧٩١،١٧٠٨،٩٧۶،٢٨٠١٠،٨٠٣،١٠٠ سرجوش

D=50"١۵،٠١۴،٩۴٠ ٢۴٨،١٠٣،٣۵٠٩،٣٣٧،۴٧٠١١،٢٣٩،۵٧٠ سرجوش

D=52"١۵،۵٩٨،٢٣٠ ٢۵٨،۴١۴،١٠٠٩،۶٩٧،٣٠٠١١،۶٧٣،٨۵٠ سرجوش

D=54"١۶،١٨۴،٠۶٠ ٢۶٨،٧٢۶،۵٠٠١٠،٠۵٨،۵٩٠١٢،١٠٩،٨۵٠ سرجوش

D=56"١۶،٧۶٩،١٢٠ ٢٧٩،٠٣٧،۵٠٠١٠،۴١٩،١٨٠١٢،۵۴۵،۴۶٠ سرجوش

٢۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"١،۶٠٧،٢١٠ ٠١١،٠٧٧،٢۴٠١،١٢٩،٠٣٠١،٣٩٣،٠٨٠ سرجوش

D=5"١،٩١۶،٢٧٠ ٠٢١،٢٨۵،۴۶٠١،٣۴۶،١٨٠١،۶۶٣،٩٧٠ سرجوش

D=6"٢،٢٠١،٨۶٠ ٠٣١،۴٧٢،۵٨٠١،۵۴١،۶٣٠١،٩١۵،٣۵٠ سرجوش

D=8"٢،٨٧٣،۴٧٠ ٠۴١،٩٣٠،٣٠٠٢،٠١٩،۵٨٠٢،۵٠٢،١۶٠ سرجوش

D=10"٣،٩١١،٠٨٠ ٠۵٢،٣۶۵،٩٨٠٢،۴٧۴،٩١٠٣،٠۶٨،۶١٠ سرجوش

D=12"۴،٠٢٨،٨٢٠ ٠۶٢،٧٠١،٧٧٠٢،٨٢٩،١۵٠٣،۴٩٧،٨١٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧٣،١٠٨،۶٢٠٣،٢۵٧،١٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨٣،۵١٣،٩٢٠٣،۶٨٣،٨٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩٣،٩٢٠،۵٣٠۴،١١١،۶١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠۴،٣٢۶،١٢٠۴،۵٣٨،۶٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١۵،١٣٨،٢٧٠۵،٣٩٣،٣۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢۶،٣۵۶،٨٩٠۶،۶٧۵،٣۵٠٠ سرجوش

٢۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد آلياژی M1PFMIAS
٠۴٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٠ ٠١١،٢۴١،۵٨٠١،۴٢٨،١٣٠١،٧١٩،٣۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،۴٨۴،٢۵٠١،٧٠٣،۶٢٠٢،٠۴٨،۶٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،٧٠٩،٩٩٠١،٩۵٩،٧٣٠٢،٣۵٣،۶١٠ سرجوش

D=8"۴،٠٩١،٨٩٠ ٠۴٢،٢٣۴،٧٠٠٢،۵۵٨،١٣٠٣،٠٧١،٠١٠ سرجوش

D=10"۵،۶٠۴،۴٨٠ ٠۵٢،٧۴٢،٩۶٠٣،۴۵٣،۵٩٠۴،١۵٩،۴۵٠ سرجوش

D=12"۵،٧۵٧،١۵٠ ٠۶٣،١٢٠،۵٠٠٣،۵٨٣،٠۴٠۴،٣٠٧،٨٧٠ سرجوش

D=14"۶،۶۴۵،٣٣٠ ٠٧٣،۵٨١،۴١٠۴،١٢٠،۶٢٠۴،٩۵٩،٩٧٠ سرجوش

D=16"٧،۵٣٣،١٩٠ ٠٨۴،٠۴٠،٧٢٠۴،۶۵٨،٠۴٠۵،۶١٢،۴٢٠ سرجوش

D=18"٨،۴٢٠،٢۶٠ ٠٩۴،۵٠٢،٠۵٠۵،١٩۵،٣٢٠۶،٢۶۴،٩۵٠ سرجوش

D=20"٩،۴٠٣،١۶٠ ١٠۴،٩۶١،٢٩٠۵،٨١١،۶٧٠٧،٠٠٣،٧٢٠ سرجوش

D=24"١١،٠٨۴،٧۴٠ ١١۵،٨٨٢،٢٣٠۶،٨٠٨،٣٩٠٨،٢٢١،٩۴٠ سرجوش

D=26"١١،٩٧٢،٣۵٠ ١٢۶،٣۴٢،۵١٠٧،٣۴۵،٢٧٠٨،٨٧٣،۶٩٠ سرجوش

D=28"١٢،٨۶١،٣۶٠ ١٣۶،٨٠٣،١٠٠٧،٨٨٣،۶٨٠٩،۵٢۶،٩٩٠ سرجوش

D=30"١٣،٧۴٨،۵٩٠ ١۴٧،٢۶٣،٨١٠٨،۴٢٠،٢٧٠١٠،١٧٨،٨١٠ سرجوش

D=32"١۴،۶٣۴،٣٣٠ ١۵٧،٧٢٢،٩۶٠٨،٩۵۶،۵٨٠١٠،٨٢٩،۶۴٠ سرجوش

D=34"١۵،۵٢۴،٣٣٠ ١۶٨،١٨۴،٣٨٠٩،۴٩۵،٣٣٠١١،۴٨٣،۴٣٠ سرجوش

D=36"١۶،۴١١،۶٧٠ ١٧٨،۶۴٣،۵۴٠١٠،٠٣٢،۶٠٠١٢،١٣۵،٢١٠ سرجوش

D=38"١٧،٣٠٠،٠١٠ ١٨٩،١٠۴،٩۶٠١٠،۵٧٠،٣٣٠١٢،٧٨٧،٨٣٠ سرجوش

D=40"١٨،١٨۶،٩٩٠ ١٩٩،۵۶۴،١١٠١١،١٠۶،٨٧٠١٣،۴٣٩،٢۵٠ سرجوش

D=42"١٩،٠٧۴،۶٩٠ ٢٠١٠،٠٢۵،٠٧٠١١،۶۴۴،۵٠٠١۴،٠٩١،٣٩٠ سرجوش

D=44"١٩،٩۶٣،۴۶٠ ٢١١٠،۴٨۵،٣۵٠١٢،١٨٢،۵٢٠١۴،٧۴۴،٣٠٠ سرجوش

D=46"٢٠،٨۵٠،٨٠٠ ٢٢١٠،٩۴۵،۶۴٠١٢،٧١٩،۴٣٠١۵،٣٩۶،٠٨٠ سرجوش

D=48"٢١،٧۴٠،٢١٠ ٢٣١١،۴٠۵،۵۶٠١٣،٢۵٧،٨٨٠١۶،٠۴٩،٧٧٠ سرجوش

D=50"٢٢،۶٢٩،٢۵٠ ٢۴١١،٨۶۶،٨٨٠١٣،٧٩۵،٩۶٠١۶،٧٠٢،۶۶٠ سرجوش

D=52"٢٣،۵١۴،۵۴٠ ٢۵١٢،٣٢۶،٣٩٠١۴،٣٣١،۶٩٠١٧،٣۵٢،٩٨٠ سرجوش

D=54"٢۴،۴٠٢،۴٩٠ ٢۶١٢،٧٨٧،۵٢٠١۴،٨۶٩،۴٩٠١٨،٠٠۵،٨٢٠ سرجوش

D=56"٢۵،٢٨٩،٨٣٠ ٢٧١٣،٢۴۶،٩٧٠١۵،۴٠۶،٧۵٠١٨،۶۵٧،۶٠٠ سرجوش

٢٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01CS
٠۴١١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١۵۵٠،٠٨٠۶٠١،۵٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٧۵١،۴٨٠٨٢٢،٣٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٩٠٧،۴٧٠١،٠٠۶،۴١٠١،٢٢۶،۴١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٠۶۴،۴٨٠١،١۶٨،٩٧٠١،۴٢۴،٧٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٢٠۴،۴٠٠١،٣٢٣،٩۵٠١،۶١٣،۵٣٠ سرجوش

D=8"٢،٨۴٢،٣٧٠ ٠۶١،۶٠٧،۶٠٠١،٧۶٨،٩٧٠٢،١۵۵،١۴٠ سرجوش

D=10"٣،٣۴۵،۶۶٠ ٠٧١،٨٨۵،۶۶٠٢،٠٧۴،٨٠٠٢،۵٢٨،٩٧٠ سرجوش

D=12"٣،٧٨۴،٧۵٠ ٠٨٢،١٢۵،٣٩٠٢،٣٣٧،٩٣٠٢،٨۵١،۵۶٠ سرجوش

D=14"۴،٣۵۵،۶١٠ ٠٩٢،۴٣۶،۶٠٠٢،۶٨۵،٨٣٠٣،٢٧۶،۶٣٠ سرجوش

D=16"۴،٩٠٩،٢٩٠ ١٠٢،٧۴٧،٨٢٠٣،٠٢٢،۶٠٠٣،۶٨٨،۴۴٠ سرجوش

D=18"۵،۴٩٢،۵٢٠ ١١٣،٠۶٩،٧٨٠٣،٣٧٩،١٠٠۴،١٢٣،٩٨٠ سرجوش

D=20"۶،٠٣۴،٧٩٠ ١٢٣،٣٩١،٧۵٠٣،٧١١،٨٢٠۴،۵٣٠،٠٨٠ سرجوش

D=24"٧،٢٢۶،۶٧٠ ١٣۴،٠٣۵،۶٨٠۴،۴٣٩،٢۵٠۵،۴١٨،٩٣٠ سرجوش

٢٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01SS
٠۴١٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٠٢٢،۶٩٠ ٠١٨۴٣،٢٩٠٨٨۶،٣٠٠٩٣٣،۶۵٠ سرجوش

D=3"١،٣٩۵،۴۴٠ ٠٢١،١۵٠،٠٩٠١،٢٠٩،۵٠٠١،٢٧۵،١١٠ سرجوش

D=4"١،٧٠۶،۵٣٠ ٠٣١،٣٨٩،٨۵٠١،۴۶١،٣٣٠١،۵٣٩،٩٣٠ سرجوش

D=5"١،٩٨۴،٣٩٠ ٠۴١،۶٣١،٣٩٠١،٧١۴،٩۵٠١،٨٠۶،٨۵٠ سرجوش

D=6"٢،٢۴٨،٣١٠ ٠۵١،٨۴۶،۵٠٠١،٩۴٠،٨٨٠٢،٠۴۴،۵۵٠ سرجوش

D=8"٢،٩٩٨،١٣٠ ٠۶٢،۴۵۵،٣۶٠٢،۵٨٣،٧٨٠٢،٧٢۴،٨٩٠ سرجوش

D=10"٣،۵٢٣،۶٠٠ ٠٧٢،٨٩۴،٢٣٠٣،٠۴١،٢٣٠٣،٢٠٢،۴۵٠ سرجوش

D=12"٣،٩٧٨،۶٧٠ ٠٨٣،٢٧٨،٨٢٠٣،۴٣٩،٧۴٠٣،۶١۶،٧۵٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٣،٧۶٨،١۵٠٣،٩۵٠،١١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۴،٢۵٧،١۶٠۴،۴۶٠،۴٨٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۴،٧۶٠،٧٢٠۴،٩٨۶،۶٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۵،٢۶۴،٢٨٠۵،۵١٢،۴٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۶،٢٧١،۴٠٠۶،۵۶۴،۴۶٠٠ سرجوش

٢٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01AS
٠۴١٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٨٣٨،۶۶٠٩١٧،١٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١۴۵،۴۴٠١،٢۵٣،۴۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣٨٣،١٢٠١،۵٣٣،٨٨٠١،٨٧١،٠٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۶٢٢،۵٧٠١،٧٨٢،١٢٠٢،١٧۴،١١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٨٣۵،٩٨٠٢،٠١٨،٠۴٠٢،۴۶١،٩٨٠ سرجوش

D=8"۴،٣۵٨،٧٨٠ ٠۶٢،۴۴٩،٢٠٠٢،۶٩۵،٢۴٠٣،٢٨۶،٨٨٠ سرجوش

D=10"۵،١٣۴،٣۶٠ ٠٧٢،٨٧۴،٨٧٠٣،١۶٣،٢٠٠٣،٨۵٩،٧٨٠ سرجوش

D=12"۵،٨١٣،۶٠٠ ٠٨٣،٢۴٢،٩٠٠٣،۵۶۶،٩۴٠۴،٣۵۵،٢۴٠ سرجوش

D=14"۶،۶٩٢،٧٨٠ ٠٩٣،٧١٨،٩١٠۴،٠٩٩،١٧٠۵،٠٠۵،٩٩٠ سرجوش

D=16"٧،۵۴۶،٠٨٠ ١٠۴،١٩۴،٩٣٠۴،۶١۴،۶١٠۵،۶٣۶،۵٨٠ سرجوش

D=18"٨،۴۴٣،٨۴٠ ١١۴،۶٨٧،٠٣٠۵،١۵٩،۵٢٠۶،٣٠٣،۴١٠ سرجوش

D=20"٩،٢٧٨،٢٠٠ ١٢۵،١٧٩،١۴٠۵،۶۶٧،٧٢٠۶،٩٢۴،٢٨٠ سرجوش

D=24"١١،١١٣،۵٠٠ ١٣۶،١۶٣،۶۶٠۶،٧٧٩،٨٧٠٨،٢٨۵،٣٠٠ سرجوش

٣٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZNR02CS
٠۴١۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٧١۵،٠۵٠٧٨٢،٠۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٩٧۶،٩٣٠١،٠۶٩،٠٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،١٧٩،۶٧٠١،٣٠٨،٣٣٠١،۵٩۴،٣۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٣٨٣،٩٢٠١،۵١٩،۶٧٠١،٨۵١،٩٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،۵۶۵،٨۴٠١،٧٢١،١۴٠٢،٠٩٧،۶۵٠ سرجوش

D=8"٣،۶٩۵،٢٢٠ ٠۶٢،٠٨٩،٩٣٠٢،٢٩٩،۶۵٠٢،٨٠١،٩٠٠ سرجوش

D=10"۴،٣۴٩،٢۶٠ ٠٧٢،۴۵١،٣۶٠٢،۶٩٧،٢۴٠٣،٢٨٧،٧٩٠ سرجوش

D=12"۴،٩٢٠،۴٣٠ ٠٨٢،٧۶٣،٠١٠٣،٠٣٩،٣١٠٣،٧٠۶،٩٨٠ سرجوش

D=14"۵،۶۶٢،۴٧٠ ٠٩٣،١۶٧،۵٨٠٣،۴٩١،۵٨٠۴،٢۵٩،۶١٠ سرجوش

D=16"۶،٣٨٢،٠۵٠ ١٠٣،۵٧٢،١۶٠٣،٩٢٩،٢٧٠۴،٧٩۵،٠٣٠ سرجوش

D=18"٧،١۴٠،۴٨٠ ١١٣،٩٩٠،٧٢٠۴،٣٩٢،٨٣٠۵،٣۶٠،٨۴٠ سرجوش

D=20"٧،٨۴۵،٣٣٠ ١٢۴،۴٠٩،٢٧٠۴،٨٢۵،٣٧٠۵،٨٨٩،٢١٠ سرجوش

D=24"٩،٣٩۴،٢٧٠ ١٣۵،٢۴۶،٣٩٠۵،٧٧١،٠٣٠٧،٠۴۴،٧٨٠ سرجوش

٣١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
٠۴١۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٣٢٩،۵٢٠ ٠١١،٠٩۶،١۵٠١،١۵٢،١٧٠١،٢١٣،٧۵٠ سرجوش

D=3"١،٨١٣،٩۵٠ ٠٢١،۴٩۵،٣٠٠١،۵٧٢،٣۵٠١،۶۵٧،۴۵٠ سرجوش

D=4"٢،٢١٨،۴٩٠ ٠٣١،٨٠۶،۶٨٠١،٨٩٩،۵٢٠٢،٠٠١،٩۵٠ سرجوش

D=5"٢،۵٧٩،۵۶٠ ٠۴٢،١٢٠،٧۴٠٢،٢٢٩،۶٧٠٢،٣۴٩،١٢٠ سرجوش

D=6"٢،٩٢٢،٨۴٠ ٠۵٢،۴٠٠،۴٨٠٢،۵٢٣،٠٢٠٢،۶۵٧،٩۴٠ سرجوش

D=8"٣،٨٩٧،٨٢٠ ٠۶٣،١٩٢،١٢٠٣،٣۵٨،٩٢٠٣،۵۴٢،۴٢٠ سرجوش

D=10"۴،۵٨٠،٨٧٠ ٠٧٣،٧۶٢،۵٧٠٣،٩۵٣،۵٠٠۴،١۶٣،٣١٠ سرجوش

D=12"۵،١٧٢،٠٠٠ ٠٨۴،٢۶٢،۴٧٠۴،۴٧١،۶۶٠۴،٧٠١،٩٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۴،٨٩٨،۵۶٠۵،١٣۵،٢٩٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۵،۵٣۴،٣۴٠۵،٧٩٨،۶٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،١٨٩،٠٠٠۶،۴٨٢،۶٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۶،٨۴٣،۶۶٠٧،١۶۶،١١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،١۵٢،٩٨٠٨،۵٣٣،٩٢٠٠ سرجوش

٣٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZNR02AS
٠۴١۶۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٠٩٠،٣۵٠١،١٩٢،١٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴٨٨،٩٨٠١،۶٢٩،۶٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٧٩٨،١٢٠١،٩٩٣،٧٧٠٢،١۴١،٨٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،١٠٩،٣٢٠٢،٣١۶،۶٩٠٢،٨٢۶،١٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٣٨۶،٨٩٠٢،۶٢٣،۴٩٠٣،٢٠٠،۶٠٠ سرجوش

D=8"۵،۶۶۶،٢۴٠ ٠۶٣،١٨۴،٠٨٠٣،۵٠۴،٠۶٠۴،٢٧٢،٧٧٠ سرجوش

D=10"۶،۶٧۴،۶٩٠ ٠٧٣،٧٣٧،٢٧٠۴،١١٢،٢٣٠۵،٠١٧،٧٣٠ سرجوش

D=12"٧،۵۵٧،۶۶٠ ٠٨۴،٢١۵،۶۵٠۴،۶٣٧،١١٠۵،۶۶١،۶٢٠ سرجوش

D=14"٨،٧٠٠،٨۶٠ ٠٩۴،٨٣۴،۶۵٠۵،٣٢٨،٩۵٠۶،۵٠٧،٧٨٠ سرجوش

D=16"٩،٨٠٩،٩٣٠ ١٠۵،۴۵٣،٣۴٠۵،٩٩٨،٨٠٠٧،٣٢٧،٩٩٠ سرجوش

D=18"١٠،٩٧٧،۵٧٠ ١١۶،٠٩٣،٠٨٠۶،٧٠٧،٣۵٠٨،١٩۴،۵۶٠ سرجوش

D=20"١٢،٠۶١،٨۴٠ ١٢۶،٧٣٣،١٣٠٧،٣۶٨،١٣٠٩،٠٠١،٧۴٠ سرجوش

D=24"١۴،۴۴٧،۵۵٠ ١٣٨،٠١٢،٩١٠٨،٨١٣،٧٧٠١٠،٧٧٠،۵٨٠ سرجوش

٣٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01CS درجه - کرین استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠۴٢١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٨١٧،٨٩٠٨٩۴،۵٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١١٧،٣٣٠١،٢٢٢،٨٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣۴٩،٢٧٠١،۴٩۶،۴١٠١،٨٠٣،۴۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۵٨٢،٨٨٠١،٧٣٨،٢١٠٢،٠٩۵،٨٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٧٩١،١٣٠١،٩۶٨،۶٣٠٢،٣٧٣،۵۶٠ سرجوش

D=8"۴،١۴١،٩۴٠ ٠۶٢،٣٩٠،٠١٠٢،۶٣٠،٣٠٠٣،١۶٩،۴١٠ سرجوش

D=10"۴،٨٧٨،٩٩٠ ٠٧٢،٨٠۴،٢۵٠٣،٠٨۵،۴۵٠٣،٧٢١،٢٩٠ سرجوش

D=12"۵،۵٢٣،٧۶٠ ٠٨٣،١۶١،٣۴٠٣،۴٧٧،۴٧٠۴،١٩٧،۴٧٠ سرجوش

D=14"۶،٣۵٨،٩٧٠ ٠٩٣،۶٢۴،۶٨٠٣،٩٩۵،٢٣٠۴،٨٢۴،٣۴٠ سرجوش

D=16"٧،١۶٩،٢۶٠ ١٠۴،٠٨٧،٧۵٠۴،۴٩۶،٧١٠۵،۴٣١،٧٣٠ سرجوش

D=18"٨،٠٢٢،١۵٠ ١١۴،۵۶٧،٠۵٠۵،٠٢٧،١١٠۶،٠٧٣،۴٣٠ سرجوش

D=20"٨،٨١۴،٧٧٠ ١٢۵،٠۴۶،٠٨٠۵،۵٢٢،٢۶٠۶،۶٧٢،٠٣٠ سرجوش

D=24"١٠،۵۵٧،٨٨٠ ١٣۶،٠٠۴،۵٧٠۶،۶٠۴،٧۶٠٧،٩٨٢،١٩٠ سرجوش

٣۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01SS درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠۴٢٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،۴٩٨،٩٢٠ ٠١١،٢٣٨،٢٧٠١،٣٠٠،٢٧٠١،٣۶٨،۶٣٠ سرجوش

D=3"٢،٠۴۵،٣٩٠ ٠٢١،۶٨٨،۶١٠١،٧٧۴،٢٣٠١،٨۶٨،٠٧٠ سرجوش

D=4"٢،۵٠٠،١٢٠ ٠٣٢،٠۴٠،٩٣٠٢،١۴٣،۶۴٠٢،٢۵۶،٩٠٠ سرجوش

D=5"٢،٩٠٨،١٨٠ ٠۴٢،٣٩۵،٣١٠٢،۵١۵،۵٧٠٢،۶۴٧،٩۵٠ سرجوش

D=6"٣،٢٩۵،٠٣٠ ٠۵٢،٧١١،۶۵٠٢،٨۴٧،۶٠٠٢،٩٩۶،۶٠٠ سرجوش

D=8"۴،٣٩١،٧٠٠ ٠۶٣،۶٠٣،٩٢٠٣،٧٨٨،۵٠٠٣،٩٩١،۴٢٠ سرجوش

D=10"۵،١۶۵،١۴٠ ٠٧۴،٢۵٠،٩۶٠۴،۴۶١،٩۶٠۴،۶٩۴،۴٠٠ سرجوش

D=12"۵،٨٣۵،٧٠٠ ٠٨۴،٨١٨،٩۴٠۵،٠۵٠،١۴٠۵،٣٠۴،٩۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،۵٣٩،٩۶٠۵،٨٠٢،٠٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،٢۶٠،۶۶٠۶،۵۵٢،۶١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٧،٠٠٢،٠٣٠٧،٣٢۶،٩٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٧،٧۴٣،١٠٠٨،٠٩٩،٨۴٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٩،٢٢۶،١۵٠٩،۶۴٧،٩٩٠٠ سرجوش

٣۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01AS درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠۴٢٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٢٢٧،١٣٠١،٣۴١،٢٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۶٧۵،١٢٠١،٨٣٣،٣۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٠٢٣،٣۶٠٢،٢۴٣،۴١٠٢،۶۵۶،٣٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٣٧٣،٧٩٠٢،۶٠۶،٧٣٠٣،١۵٢،٣۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۶٨۶،۴۵٠٢،٩۵٢،۴٨٠٣،۵٧٠،٢١٠ سرجوش

D=8"۶،٢٧٨،٣٣٠ ٠۶٣،۵٨١،۴٣٠٣،٩۴١،٠١٠۴،٧۶٣،۴٠٠ سرجوش

D=10"٧،۴٠۴،۴٢٠ ٠٧۴،٢٠۶،۵۴٠۴،۶٢٨،٣٢٠۵،۵٩٨،۴٩٠ سرجوش

D=12"٨،٣٩٣،۶٧٠ ٠٨۴،٧۴٧،۶٩٠۵،٢٢٢،۶۶٠۶،٣٢٢،٣٣٠ سرجوش

D=14"٩،۶۶٨،۶٧٠ ٠٩۵،۴۴۶،١٩٠۶،٠٠٣،٠۴٠٧،٢٧٠،۶٠٠ سرجوش

D=16"١٠،٩٠۵،٨۵٠ ١٠۶،١۴۴،٨۴٠۶،٧۵٩،٧٠٠٨،١٨٩،۴٩٠ سرجوش

D=18"١٢،٢٠۶،۴۶٠ ١١۶،٨۶٧،١١٠٧،۵۵٩،٠٣٠٩،١۵٩،٠۴٠ سرجوش

D=20"١٣،۴١٢،٨۵٠ ١٢٧،۵٨٨،٧۶٠٨،٣٠٣،٩٩٠١٠،٠۶٢،٣١٠ سرجوش

D=24"١۶،٠٧٢،٧۵٠ ١٣٩،٠٣٢،٣٧٠٩،٩٣۵،٧٠٠١٢،٠۴٣،۵۴٠ سرجوش

٣۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZRE02CS
٠۴٢۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٠۶٣،٢١٠١،١۶٢،٩٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴۵٢،۶٣٠١،۵٨٩،٧۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٧۵۴،٠٣٠١،٩۴۵،۴۵٠٢،٣۴۵،١٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٠۵٧،۶١٠٢،٢۵٩،٧۵٠٢،٧٢۴،٨٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٣٢٨،۴٨٠٢،۵۵٩،٢٨٠٣،٠٨۶،٢١٠ سرجوش

D=8"۵،٣٨۴،٨١٠ ٠۶٣،١٠٧،٣۴٠٣،۴١٩،٢٩٠۴،١٢٠،٣٨٠ سرجوش

D=10"۶،٣۴٢،۵٩٠ ٠٧٣،۶۴۵،۵٢٠۴،٠١١،٠٨٠۴،٨٣٧،١٧٠ سرجوش

D=12"٧،١٨١،٢۶٠ ٠٨۴،١٠٩،٧۴٠۴،۵٢٠،٧۶٠۵،۴۵٧،٠٠٠ سرجوش

D=14"٨،٢۶۶،٧٢٠ ٠٩۴،٧١٢،١٨٠۵،١٩٣،٩۴٠۶،٢٧١،۶٧٠ سرجوش

D=16"٩،٣٢٠،٠٩٠ ١٠۵،٣١۴،١٠٠۵،٨۴۵،۶١٠٧،٠۶١،٢۵٠ سرجوش

D=18"١٠،۴٢٩،۴٠٠ ١١۵،٩٣٧،٣٧٠۶،۵٣۵،۴٣٠٧،٨٩۵،٧٣٠ سرجوش

D=20"١١،۴۵٩،٣٣٠ ١٢۶،۵۵٩،٩٧٠٧،١٧٨،٨۵٠٨،۶٧٣،٣٢٠ سرجوش

D=24"١٣،٧٢۵،۴۴٠ ١٣٧،٨٠۵،٩٩٠٨،۵٨۶،٢٨٠١٠،٣٧۶،٧٩٠ سرجوش

٣٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
٠۴٢۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٩۴٨،۴٣٠ ٠١١،۶٠٩،۶٧٠١،۶٩٠،١۶٠١،٧٧٩،١٩٠ سرجوش

D=3"٢،۶۵٨،٣٢٠ ٠٢٢،١٩۵،۵٨٠٢،٣٠۶،۶٧٠٢،۴٢٨،۶۴٠ سرجوش

D=4"٣،٢۵٠،٣٠٠ ٠٣٢،۶۵٣،٢٢٠٢،٧٨۶،۶٩٠٢،٩٣٣،۵٢٠ سرجوش

D=5"٣،٧٨٠،٣٣٠ ٠۴٣،١١٣،۶٨٠٣،٢٧٠،١۴٠٣،۴۴٢،١۴٠ سرجوش

D=6"۴،٢٨٣،۵۶٠ ٠۵٣،۵٢۴،٩٨٠٣،٧٠١،١٨٠٣،٨٩۵،٣٩٠ سرجوش

D=8"۵،٧٠٩،٣٣٠ ٠۶۴،۶٨۴،٩١٠۴،٩٢۵،١٢٠۵،١٨٩،١٠٠ سرجوش

D=10"۶،٧١۴،۴٧٠ ٠٧۵،۵٢۶،٢۴٠۵،٨٠٠،۴٧٠۶،١٠٢،٣٧٠ سرجوش

D=12"٧،۵٨۶،۵١٠ ٠٨۶،٢۶۴،٨١٠۶،۵۶۵،۴۶٠۶،٨٩۶،٧٢٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،٢٠١،۵۶٠٧،۵۴٢،۶١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٨،١٣٨،۶٢٠٨،۵١٨،۵١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٩،١٠٢،٢۵٠٩،۵٢۴،۵۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٠،٠۶۶،٣٣٠١٠،۵٣٠،١٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١١،٩٩۴،٠۵٠١٢،۵۴٢،٠۶٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZRE02AS
٠۴٢۶۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،۵٩۴،٧۴٠١،٧۴٣،٨٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،١٧٧،٧۵٠٢،٣٨٣،٢۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۶٣٠،۶۴٠٢،٩١۶،١٩٠٣،۵٢۵،٢١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،٠٨۵،۵۵٠٣،٣٨٨،٨۵٠۴،٠٩٨،۶۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،۴٩١،٧۶٠٣،٨٣٨،٢٢٠۴،۶۴١،٧٠٠ سرجوش

D=8"٨،١۶٢،۴١٠ ٠۶۴،۶۵۵،٨٠٠۵،١٢٣،۴۶٠۶،١٩٢،٧٠٠ سرجوش

D=10"٩،۶٢۵،٧١٠ ٠٧۵،۴۶٨،۵۵٠۶،٠١٧،٠٣٠٧،٢٧٧،٧۴٠ سرجوش

D=12"١٠،٩١١،۵٢٠ ٠٨۶،١٧١،٩٩٠۶،٧٨٩،٢۶٠٨،٢١٩،١٧٠ سرجوش

D=14"١٢،۵۶٨،٨٨٠ ٠٩٧،٠٨٠،۴۶٠٧،٨٠۴،٢٨٠٩،۴۵١،۶۶٠ سرجوش

D=16"١۴،١٧٧،٧۶٠ ١٠٧،٩٨٨،٣٣٠٨،٧٨٧،٧٨٠١٠،۶۴۶،٣۶٠ سرجوش

D=18"١۵،٨۶٨،۶٨٠ ١١٨،٩٢٧،۴١٠٩،٨٢۶،۶٠٠١١،٩٠٧،١٣٠ سرجوش

D=20"١٧،۴٣۶،۶٣٠ ١٢٩،٨۶۵،٢۶٠١٠،٧٩۴،۵٩٠١٣،٠٨٠،٨٧٠ سرجوش

D=24"٢٠،٨٩۴،٧۶٠ ١٣١١،٧۴٢،٣۶٠١٢،٩١۶،٣١٠١۵،۶۵۶،۵٨٠ سرجوش

٣٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غالف لوله ها ( کربن استيل ) M1PFJK
٠۴۴١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢٧٣،٩۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣٣۵،٧٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣٩٨،٢٢٠ سرجوش

D=6" ٠۵۴۵۵،۴۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶۵٩٢،۶٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧٧٢۴،۴٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨٨٣۶،۴٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩٩۶٨،٧۴٠ سرجوش

D=16" ١٠١،١٠٠،۵۴٠ سرجوش

D=18" ١١١،٢٣٢،٧۶٠ سرجوش

D=20" ١٢١،٣۶۴،۴٨٠ سرجوش

D=24" ١٣١،۶٢٨،۵٠٠ سرجوش

۴٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -    
٠۴۵١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٣٧٩،١١٠۴٢۵،١۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۵٢١،٧٨٠۵٨٣،١۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۶۴٢،٨۴٠٧۴٨،۵۶٠٩٠۵،۶٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٧۶۵،۵۵٠٨٨٩،٧٣٠١،٠٧۵،۴۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٨٧٨،۶۶٠١،٠١٩،٩۴٠١،٢٣٢،١١٠ سرجوش

D=8"٢،١۵١،٣٧٠ ٠۶١،١۴۵،٨٢٠١،٣٢٨،٩۵٠١،۶٠۴،٧٢٠ سرجوش

D=10"٢،۶٧۴،۴٣٠ ٠٧١،۴٠٣،۴۵٠١،۶۵٠،۴١٠١،٩٩٢،۶٠٠ سرجوش

D=12"٣،٠٣٧،٧۵٠ ٠٨١،۶٠٨،۶٢٠١،٨٧٠،٣٢٠٢،٢۶١،١١٠ سرجوش

D=14"٣،۵١٧،٧۵٠ ٠٩١،٨۵۵،۴٠٠٢،١۶٠،١٨٠٢،۶١۴،١٣٠ سرجوش

D=16"٣،٩٩٧،٢٣٠ ١٠٢،١٠٠،۵٩٠٢،۴۴٩،۵٢٠٢،٩۶۶،٠٩٠ سرجوش

D=18"۴،۴٧۶،٨٨٠ ١١٢،٣۴۶،٧۶٠٢،٧٣٩،١٣٠٣،٣١٨،٨۵٠ سرجوش

D=20"۴،٩۵۶،٨٨٠ ١٢٢،۵٩٢،٢١٠٣،٠٢٨،٧٣٠٣،۶٧١،٠٧٠ سرجوش

D=24"۵،٩١۶،٠٠٠ ١٣٣،٠٨۴،١٨٠٣،۶٠٧،٩۴٠۴،٣٧۶،٢١٠ سرجوش

D=26"۶،٣٩۶،١۶٠ ١۴٣،٣٣٠،٨٠٠٣،٨٩٧،۵۴٠۴،٧٢٨،٧٩٠ سرجوش

D=28"۶،٨٧۶،۵٢٠ ١۵٣،۵٧۶،۴٢٠۴،١٨٧،٧۶٠۵،٠٨١،۴۵٠ سرجوش

D=30"٧،٣۵۵،۶۴٠ ١۶٣،٨٢٢،۴٢٠۴،۴٧٧،١١٠۵،۴٣٣،٩۴٠ سرجوش

D=32"٧،٨٣۴،٠٩٠ ١٧۴،٠۶٧،٩٧٠۴،٧۶۵،٩٣٠۵،٧٨۵،٣٩٠ سرجوش

D=34"٨،٣١۴،٧٧٠ ١٨۴،٣١۴،٣٩٠۵،٠۵۵،٧٠٠۶،١٣٨،۶۶٠ سرجوش

D=36"٨،٧٩٣،٨٩٠ ١٩۴،۵۵٩،٩۴٠۵،٣۴۵،٠۴٠۶،۴٩٠،٧٩٠ سرجوش

D=38"٩،٢٧۴،٢۵٠ ٢٠۴،٨٠۶،٣٧٠۵،۶٣۵،٢۶٠۶،٨۴٣،۶۴٠ سرجوش

D=40"٩،٧۵٣،٩٠٠ ٢١۵،٠۵١،٩٢٠۵،٩٢۴،۶٠٠٧،١٩۵،٧٧٠ سرجوش

D=42"١٠،٢٣٣،٠٢٠ ٢٢۵،٢٩٨،١٨٠۶،٢١٣،٩۴٠٧،۵۴٨،٠٩٠ سرجوش

D=44"١٠،٧١٣،۵۴٠ ٢٣۵،۵۴٣،٧٩٠۶،۵٠۴،٠٧٠٧،٩٠١،٠٠٠ سرجوش

D=46"١١،١٩٣،٠٢٠ ٢۴۵،٧٨٩،٧٩٠۶،٧٩٣،۴١٠٨،٢۵٣،۴٩٠ سرجوش

D=48"١١،۶٧٣،١٩٠ ٢۵۶،٠٣۵،٧٧٠٧،٠٨٣،٢٨٠٨،۶٠۶،٣۴٠ سرجوش

D=50"١٢،١۵٣،٧٠٠ ٢۶۶،٢٨٢،٠٣٠٧،٣٧٣،١۴٠٨،٩۵٩،٢۵٠ سرجوش

D=52"١٢،۶٣٢،١۴٠ ٢٧۶،۵٢٧،٢٢٠٧،۶۶١،٩۶٠٩،٣١٠،۶٠٠ سرجوش

D=54"١٣،١١١،٧٩٠ ٢٨۶،٧٧٣،٧۴٠٧،٩۵١،۵٧٠٩،۶۶٣،١٩٠ سرجوش

D=56"١٣،۵٩٠،٩١٠ ٢٩٧،٠١٩،١٩٠٨،٢۴٠،٩١٠١٠،٠١۵،٣٢٠ سرجوش

۴١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠۴۵٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١١٠٩،۴۵٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢١۴٧،٢٢٠ سرجوش

۴٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠۴۵٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٧٣٠،۶۵٠ ٠١۵٠۶،۴۵٠۵٣٢،۶۴٠۶۵٠،۶٧٠ سرجوش

D=3"٩٩٧،٨٠٠ ٠٢۶٩٣،١۵٠٧٢٨،۵۶٠٨٩٠،٢٧٠ سرجوش

D=4"١،٢٨٣،٢١٠ ٠٣٨۴٩،٠٧٠٨٩٢،٢٢٠١،٠٩٢،۴٢٠ سرجوش

D=5"١،۵٢١،٠۵٠ ٠۴١،٠٠٧،٠٨٠١،٠۵٧،۶٧٠١،٢٩۶،٣٩٠ سرجوش

D=6"١،٧٣٨،٨١٠ ٠۵١،١۴٩،٩۶٠١،٢٠٧،۴٠٠١،۴٨٣،٨٧٠ سرجوش

D=8"٢،٢۶٢،۵٩٠ ٠۶١،۴٩٩،٩۶٠١،۵٧۴،٣۶٠١،٩٣١،٩٧٠ سرجوش

D=10"٢،٨١١،٧٧٠ ٠٧١،٨٣٣،٢٣٠١،٩٢۴،٠٠٠٢،٣۶٢،٧۵٠ سرجوش

D=12"٣،١٩۶،٩۴٠ ٠٨٢،١١۶،٣١٠٢،٢٢٢،۵۶٠٢،٧٢۴،٣٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢،۴۵٠،٨١٠٢،۵٧۴،۶٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢،٧٨٣،٧١٠٢،٩٢۵،٣٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٣،١١٨،٠۵٠٣،٢٧٧،٢٨٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣،۴۵١،٣٨٠٣،۶٢٨،۴۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۴،١١٩،٢١٠۴،٣٣١،٧١٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴۵،١٢٠،٩۵٠۵،٣٨۶،۴٣٠٠ سرجوش

۴٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژی M1PFSFAS
٠۴۵۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١۵٧٧،۴٧٠۶۵٠،۴٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٧٩١،٠١٠٨٨٩،٠۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٩٧١،٣٨٠١،١٣٩،٣۴٠١،٣٨۴،٠۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،١۵٣،۵۵٠١،٣۵٠،۶۵٠١،۶٣٩،۴١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،٣٢١،٠١٠١،۵۴۵،٢٠٠١،٨٧۴،۶۴٠ سرجوش

D=8"٣،٢٩۶،۵٨٠ ٠٧١،٧٢٠،١۶٠٢،٠١٠،٨٣٠٢،۴٣٨،٧۶٠ سرجوش

D=10"۴،٠٩٨،٣٠٠ ٠٨٢،١٠۴،٨٣٠٢،۴٩۶،۴٧٠٣،٠٢٨،۴۶٠ سرجوش

D=12"۴،۶۶٧،٣٧٠ ٠٩٢،۴٢۴،٠٣٠٢،٨٣٩،۶١٠٣،۴۴٧،٠٩٠ سرجوش

D=14"۵،۴١۴،٧٧٠ ١٠٢،٨٠٢،٩٠٠٣،٢٨٧،۶٠٠٣،٩٩٣،۶٠٠ سرجوش

D=16"۶،١۶٢،٣١٠ ١١٣،١٨٠،٧۴٠٣،٧٣۴،٩٩٠۴،۵٣٩،٩۴٠ سرجوش

D=18"۶،٩٠٨،۶٩٠ ١٢٣،۵۵٩،٧۶٠۴،١٨٢،۶٩٠۵،٠٨۶،١۶٠ سرجوش

D=20"٧،۶٩۶،٧١٠ ١٣٣،٩٣٧،۴۴٠۴،۶۶۴،٠١٠۵،۶۶٩،٩٣٠ سرجوش

D=24"٩،١۵١،۵٠٠ ١۴۴،۶٩۴،١۵٠۵،۵٢۶،١٩٠۶،٧٢۶،٢۶٠ سرجوش

D=26"٩،٨٩٨،٢٨٠ ١۵۵،٠٧٣،۵٧٠۵،٩٧٣،٧٠٠٧،٢٧٢،٢٩٠ سرجوش

D=28"١٠،۶۴۶،۵٩٠ ١۶۵،۴۵١،۵٩٠۶،۴٢٢،٣٠٠٧،٨١٩،۴٠٠ سرجوش

D=30"١١،٣٩٣،٢٢٠ ١٧۵،٨٣٠،٧١٠۶،٨۶٩،۵٢٠٨،٣۶۵،١۴٠ سرجوش

D=32"١٢،١٣٨،٨۵٠ ١٨۶،٢٠٨،١١٠٧،٣١۶،٣٢٠٨،٩١٠،۴۶٠ سرجوش

D=34"١٢،٨٨٧،٢٨٠ ١٩۶،۵٨٧،۴٢٠٧،٧۶۵،٠۵٠٩،۴۵٨،١۴٠ سرجوش

D=36"١٣،۶٣۴،٨٢٠ ٢٠۶،٩۶۴،٨١٠٨،٢١٢،۴۴٠١٠،٠٠۴،۴٩٠ سرجوش

D=38"١۴،٣٨٢،١٢٠ ٢١٧،٣۴۴،١٣٠٨،۶۶٠،۴٣٠١٠،۵۵١،١٧٠ سرجوش

D=40"١۵،١٢٨،٩٢٠ ٢٢٧،٧٢١،۵٢٠٩،١٠٧،٨٢٠١١،٠٩۶،۶٣٠ سرجوش

D=42"١۵،٨٧۵،٧٢٠ ٢٣٨،١٠٠،۶٧٠٩،۵۵۵،۶۴٠١١،۶۴٣،۴٢٠ سرجوش

D=44"١۶،۶٢٣،٧٢٠ ٢۴٨،۴٧٨،٩۶٠١٠،٠٠٣،٩٣٠١٢،١٩٠،٢٢٠ سرجوش

D=46"١٧،٣٧٠،۵٢٠ ٢۵٨،٨۵٧،٨١٠١٠،۴۵١،٣٢٠١٢،٧٣۶،١٣٠ سرجوش

D=48"١٨،١١٩،١٠٠ ٢۶٩،٢٣۵،۶۶٠١٠،٨٩٩،٧۵٠١٣،٢٨٣،۵١٠ سرجوش

D=50"١٨،٨۶٧،۶۶٠ ٢٧٩،۶١۵،٢۵٠١١،٣۴٨،٠١٠١٣،٨٣٠،۶٠٠ سرجوش

D=52"١٩،۶١٢،٨٧٠ ٢٨٩،٩٩٢،۶۴٠١١،٧٩۴،۵٢٠١۴،٣٧۵،۴٩٠ سرجوش

D=54"٢٠،٣۶٠،٢٩٠ ٢٩١٠،٣٧١،۶۶٠١٢،٢۴٢،٢٢٠١۴،٩٢٢،١۵٠ سرجوش

D=56"٢١،١٠۶،٩۵٠ ٣٠١٠،٧۴٩،٧٩٠١٢،۶٨٩،۶١٠١۵،۴۶٨،۴٩٠ سرجوش

۴۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی M1PFSFCL
٠۴۵۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=6" ٠١۶۵۴،١٢٠٧٢٢،٩۴٠ سرجوش

D=8" ٠٢٨۵٩،٠٧٠٩۴٧،٩٧٠ سرجوش

D=10" ٠٣١،٠۵٩،٨٢٠١،١۶٨،۴٣٠ سرجوش

D=12" ٠۴١،٢٢٩،٧٣٠١،٣۵٧،٧٠٠ سرجوش

D=14" ٠۵١،۴٢٢،۴٨٠١،۵٧١،٢۴٠ سرجوش

D=16" ٠۶١،۶١٣،١٨٠١،٧٨٣،٨٠٠ سرجوش

D=18" ٠٧١،٨٠۶،١٧٠١،٩٩٧،۵٩٠ سرجوش

D=20" ٠٨١،٩٩۶،٧٠٠٢،٢٠٩،٩٩٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢،٣٧٩،٨٩٠٢،۶٣۶،١٩٠ سرجوش

D=26" ١٠٢،۵٧٢،٨٩٠٢،٨۴٩،٢٧٠ سرجوش

D=28" ١١٢،٧۶٣،٩۵٠٣،٠۶٢،١٩٠ سرجوش

D=30" ١٢٢،٩۵۵،٧٢٠٣،٢٧۴،٧۵٠ سرجوش

D=32" ١٣٣،١۴۵،٩٠٠٣،۴٨٧،۵١٠ سرجوش

D=34" ١۴٣،٣٣٩،٢۵٠٣،٧٠١،٣٠٠ سرجوش

D=36" ١۵٣،۵٢٩،٩۵٠٣،٩١۴،٢٢٠ سرجوش

D=38" ١۶٣،٧٢٢،۴۴٠۴،١٢٧،١۴٠ سرجوش

D=40" ١٧٣،٩١٣،۵٠٠۴،٣۴٠،٠٧٠ سرجوش

D=42" ١٨۴،١٠۵،٩٧٠۴،۵۵٢،٩٧٠ سرجوش

D=44" ١٩۴،٢٩٧،١٩٠۴،٧۶۶،٠۶٠ سرجوش

D=46" ٢٠۴،۴٨٩،١۶٠۴،٩٧٨،٨٢٠ سرجوش

D=48" ٢١۴،۶٨٠،٢٢٠۵،١٩١،٧۴٠ سرجوش

D=50" ٢٢۴،٨٧٢،۵٠٠۵،۴٠۵،١٧٠ سرجوش

D=52" ٢٣۵،٠۶٣،۵۵٠۵،۶١٨،٠٩٠ سرجوش

D=54" ٢۴۵،٢۵۶،٠۴٠۵،٨٣١،٣٨٠ سرجوش

D=56" ٢۵۵،۴۴۶،۵٨٠۶،٠۴٣،٧٧٠ سرجوش

۴۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

لوله آشی روزمينی -فصل پنجم

مقدمه

. متر منظور ميگردد١ متر باشد، ١لوله آمتر از برای تعمير لوله های حرارتی از جنس مسی و فوالدضدزنگ در صورتيكه طول -١
 متر باشد شامل بخش تعویض یا احداث لوله های پایه ۶طول مسير بيش از رفع نشتی یاتعویض اتصاالت یا احداث لوله های پایه فوالدی دنده ای آه   -٢

.فوالدی دنده ای می شود
. ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده استبهای ریسه آردن لوله ها و انجام هر گونه اتصاالت در طول مسير در بهای-٣
ل ر آشی تا مرحله آب بندی از قيمت ردیف های باز و بستن فلنج ها با اعمابرای رفع نشتی از انواع فلنج در قطرها و آالس های مختلف به وسيله آچا-۴

.محاسبه می گردد% ٢٠ضریب 
. قابل محاسبه می باشد١/۵٠ پوند و اعمال ضریب ۶٠٠، از بهای ردیف های آالس Class > 900برای بهای باز و بستن فلنج های-۵
 ٢۴ از سایز ۶٠٠ اینچ به باال و آالس ٣۶ از سایز ٣٠٠ اینچ به باال ، فلنج های آالس ۵٠ از سایز ١۵٠برای بهای ردیف های باز و بستن فلنج های آالس -۶

.دداینچ به باال براساس شرح مربوط به تهيه قيمت های جدید، قيمت گذاری گر
. قابل محاسبه خواهد بود١/٢٠با اعمال ضریب (RF)، بهای ردیف های فلنج معمولی(RJ)در صورت استفاده از فلنج نوع رینگ جوینت-٧

۴۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - کربن استيل(درون واحد)
٠۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،٣٢٧،١٩٠١،۴٨٩،۵۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۶۶٣،٢٢٠١،٨٧۶،٨٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩٣۴،۴٢٠٢،٢٣٩،۵۴٠٢،٧٢٢،٢٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٢۴٩،٣١٠٢،۶٠۵،۴٩٠٣،١۶٨،١٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۵١١،۴٨٠٢،٩٠٩،٠٢٠٣،۵٣٧،۶۶٠ سرجوش

D=8"۵،٧۴۶،٨٣٠ ٠۶٣،١٢٣،٢٢٠٣،۶٢٠،٧٩٠۴،۴٠۵،۶٣٠ سرجوش

D=10"٧،١٣٣،٠٢٠ ٠٧٣،٨٩٢،٨١٠۴،۵٣٣،١٨٠۵،٨٧١،۴۵٠ سرجوش

D=12"٨،۴۴٩،٨۴٠ ٠٨۴،۶٠٩،١٣٠۵،٣۴٠،٩٣٠۶،۴٩۵،١٠٠ سرجوش

D=14"٩،٨۶٠،٣٧٠ ٠٩۵،٣٧٧،۵۶٠۶،٢٣٠،٩٢٠٧،۵٧٧،٨۶٠ سرجوش

D=16"١١،١۶٣،٢٣٠ ١٠۶،٠٧٠،٨٩٠٧،٠۴٧،٢٩٠٨،۵٧٢،٠٨٠ سرجوش

D=18"١٢،۴۶٧،۴۵٠ ١١۶،٧۶٨،١٢٠٧،٨۶۵،۵٨٠٩،۵۶٧،٧٣٠ سرجوش

D=20"١٣،٧٧١،١۵٠ ١٢٧،۴۶٢،٠١٠٨،۶٨٢،۵١٠١٠،۵۶٣،٠١٠ سرجوش

D=24"١۶،٣٧٩،۵٨٠ ١٣٨،٨۵٣،١۴٠١٠،٣١٨،٢۴٠١٢،۵۵۴،۴۴٠ سرجوش

D=26"١٧،۶٨٣،٢٩٠ ١۴٩،۵۵٠،٩۴٠١١،١٣۵،١٧٠١٣،۵۴٩،۵١٠ سرجوش

D=28"١٨،٩٨٨،۶۴٠ ١۵١٠،٢۴۵،٣٢٠١١،٩۵٣،۵٣٠١۴،۵۴۵،٧٢٠ سرجوش

D=30"٢٠،٢٩١،٢١٠ ١۶١٠،٩۴٢،۵۶٠١٢،٧٧٠،٣٩٠١۵،۵٣٩،٩۴٠ سرجوش

D=32"٢١،۵٩٢،۶٠٠ ١٧١١،۶٣۵،٨٨٠١٣،۵٨۶،١٣٠١۶،۵٣٣،٢۵٠ سرجوش

D=34"٢٢،٨٩٨،٣٠٠ ١٨١٢،٣٣۴،١٨٠١۴،۴٠۴،۵۶٠١٧،۵٣٠،۵٢٠ سرجوش

D=36"٢۴،٢٠١،۶۶٠ ١٩١٣،٠٢٧،٠١٠١۵،٢٢١،۴٢٠١٨،۵٢۴،٧۴٠ سرجوش

D=38"٢۵،۵٠۶،٧٢٠ ٢٠١٣،٧٢۵،٣٠٠١۶،٠٣٩،٧٨٠١٩،۵٢٠،٩۵٠ سرجوش

D=40"٢۶،٨٠٩،۵٨٠ ٢١١۴،۴١٨،۶٣٠١۶،٨۵۶،۶۵٠٢٠،۵١۵،۶٧٠ سرجوش

D=42"٢٨،١١٢،۴۴٠ ٢٢١۵،١١۶،۴٣٠١٧،۶٧٣،۵١٠٢١،۵٠٩،٨٩٠ سرجوش

D=44"٢٩،۴١٩،١۴٠ ٢٣١۵،٨١٠،٨١٠١٨،۴٩٢،۴۴٠٢٢،۵٠۶،٩۵٠ سرجوش

D=46"٣٠،٧٢١،٢٢٠ ٢۴١۶،۵٠٧،۵۵٠١٩،٣٠٨،٨١٠٢٣،۵٠١،۶٧٠ سرجوش

D=48"٣٢،٠٢۶،۵٧٠ ٢۵١٧،٢٠١،٩۴٠٢٠،١٢٧،١۶٠٢۴،۴٩٨،٣٧٠ سرجوش

D=50"٣٣،٣٣١،٣٣٠ ٢۶١٧،٨٩٩،٧۴٠٢٠،٩۴۴،٨٨٠٢۵،۴٩٣،٧٢٠ سرجوش

D=52"٣۴،۶٣٢،۵٠٠ ٢٧١٨،۵٩٣،٠۶٠٢١،٧۶٠،۴٠٠٢۶،۴٨۶،٨٢٠ سرجوش

D=54"٣۵،٩٣۶،٧٣٠ ٢٨١٩،٢٩٠،٣٠٠٢٢،۵٧٨،۶٩٠٢٧،۴٨٢،۶٨٠ سرجوش

D=56"٣٧،٢۴٠،٠٨٠ ٢٩١٩،٩٨۴،١٨٠٢٣،٣٩۵،٠۶٠٣٠،٩٩٣،٣۴٠ سرجوش

۴٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد ضد زنگ (درون واحد)
٠۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٢،٣١٩،۵٢٠ ٠١١،۴٨٣،٩٣٠١،۵٣٠،٢٠٠١،٩٨٨،٠٨٠ سرجوش

D=3"٢،٩٢١،۵۶٠ ٠٢١،٨٨٠،١۵٠١،٩۴٢،٨٨٠٢،۵٠٩،٠۶٠ سرجوش

D=4"٣،۵١۵،٨٧٠ ٠٣٢،٢٠٠،۶٩٠٢،٢٧٧،٠٨٠٢،٩٣١،١٠٠ سرجوش

D=5"۴،٠٩۵،٨۶٠ ٠۴٢،۵۶۴،۵٢٠٢،۶۵۴،٢۶٠٣،۴١٢،۶۴٠ سرجوش

D=6"۴،۵٧٩،٠٩٠ ٠۵٢،٨٧١،۴٠٠٢،٩٧٣،٢۵٠٣،٨١۶،٨۶٠ سرجوش

D=8"۵،٧٢١،١٩٠ ٠۶٣،۵٩۵،۶٠٠٣،٧٢٧،۵٨٠۴،٧۶٨،٠۴٠ سرجوش

D=10"٧،١١٣،۶٣٠ ٠٩۴،۴۶۴،۵٠٠۴،۶٢۵،٣۶٠۵،٩٢٧،۵٩٠ سرجوش

D=12"٨،۴١٢،٢۴٠ ١٠۵،٢٧۵،۵٢٠۵،۴۶۴،٠١٠٧،٠٠٩،٩٣٠ سرجوش

D=14"٠ ١١۶،١۵۴،٨٠٠۶،٣٧۴،۶۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٢۶،٩۶۵،٩۴٠٧،٢١٧،١۵٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٣٧،٧٨٠،۶٩٠٨،٠۶٢،٩۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١۴٨،۵٩١،٧٠٠٨،٩٠۵،۶۴٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۵١٠،٢١٨،٧۴٠١٠،۵٩۵،٧٢٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٢،۶۶٠،١٩٠١٣،١٣١،٢۶٠٠ سرجوش

۴٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد آلياژی(درون واحد)
٠۵٠٣۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،٨۴٢،٠۵٠٢،٠٧٨،٢۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٣١۵،۶٧٠٢،۶١٠،۵٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۶٩٨،٣٣٠٣،١٢٨،٨٣٠٣،٨٠٨،۴۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٣،١٣٩،۶۶٠٣،۶۴٢،٨٢٠۴،۴٣۵،٢٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٣،۵٠٧،٧٣٠۴،٠٧٠،٣٢٠۴،٩۵۶،١۵٠ سرجوش

D=8"٨،١٣٠،٩١٠ ٠٧۴،٣٧١،٣٧٠۵،٠٧۵،٩۶٠۶،١٨۴،٩٧٠ سرجوش

D=10"١٠،٠٧٩،۵۶٠ ٠٩۵،۴۴٢،۶۴٠۶،٣٠۶،٢۵٠٧،۶٨٢،٨١٠ سرجوش

D=12"١١،٩٣۴،٧١٠ ١٠۶،۴۴٠،٣۵٠٧،۴٧۵،٢٠٠٩،١٠٣،٢۶٠ سرجوش

D=14"١٣،٩٢٣،٧۶٠ ١١٧،۵١۴،١٩٠٨،٧٢٠،٩٨٠١٠،۶٢٠،۴٧٠ سرجوش

D=16"١۵،٧٨۴،٧٧٠ ١٢٨،۴٩۵،٢٧٠٩،٨٧٧،٧٢٠١٢،٠٣٢،٢٢٠ سرجوش

D=18"١٧،۶۴۶،٧۵٠ ١٣٩،۴٨٢،۶٣٠١١،٠٣۴،٩١٠١٣،۴۴٣،٣۵٠ سرجوش

D=20"١٩،٧٠٣،١٩٠ ١۴١٠،۴۶۴،٣۴٠١٢،٣٢٧،٩۴٠١۵،٠١۶،٢٩٠ سرجوش

D=24"٢٣،٢٣٠،٨١٠ ١۵١٢،۴٣٢،٨٨٠١۴،۵٠۶،٢٩٠١٧،۶٧۵،۵٠٠ سرجوش

D=26"٢۵،٠٩٠،٩۴٠ ١۶١٣،۴١٩،٢٧٠١۵،۶۶٢،۵٩٠١٩،٠٨۵،۵٢٠ سرجوش

D=28"٢۶،٩۵۶،١٩٠ ١٧١۴،۴٠٢،۵٧٠١۶،٨٢٢،۵٢٠٢٠،۴٩٩،٣٩٠ سرجوش

D=30"٢٨،٨١۴،٣٣٠ ١٨١۵،٣٨٩،٣٩٠١٧،٩٧٧،۶٧٠٢١،٩٠٧،٩۶٠ سرجوش

D=32"٣٠،۶٧٢،۴٢٠ ١٩١۶،٣٧٠،۴٨٠١٩،١٣٢،١١٠٢٣،٣١۶،٠٣٠ سرجوش

D=34"٣٢،۵٣٧،٣٣٠ ٢٠١٧،٣۵٧،٩٣٠٢٠،٢٩٢،١٣٠٢۴،٧٢٩،۴۶٠ سرجوش

D=36"٣۴،٣٩٧،٢٨٠ ٢١١٨،٣٣٩،٠٢٠٢١،۴۴٨،٣۴٠٢۶،١٣٩،٠٨٠ سرجوش

D=38"٣۶،٢۵٩،۴۴٠ ٢٢١٩،٣٢٧،٠٠٠٢٢،۶٠۵،۶١٠٢٧،۵۵٠،٨٣٠ سرجوش

D=40"٣٨،١١٩،٣٩٠ ٢٣٢٠،٣٠٨،٠٩٠٢٣،٧۶١،٨٣٠٢٨،٩۵٩،٩٣٠ سرجوش

D=42"٣٩،٩٨٠،۴٠٠ ٢۴٢١،٢٩۵،٠١٠٢۴،٩١٩،١٠٠٣٠،٣٧١،۶٧٠ سرجوش

D=44"۴١،٨۴۴،۵۶٠ ٢۵٢٢،٢٧٧،٢۵٠٢۶،٠٧٧،۵٣٠٣١،٧٨٣،٨٢٠ سرجوش

D=46"۴٣،٧٠۴،۵١٠ ٢۶٢٣،٢۶٣،۵۴٠٢٧،٢٣٣،٧۴٠٣٣،١٩٢،٩٢٠ سرجوش

D=48"۴۵،۵۶٧،۶۴٠ ٢٧٢۴،٢۴۶،٣١٠٢٨،٣٩٢،۶٠٠٣۴،۶٠۶،٢۵٠ سرجوش

D=50"۴٧،۴٣٠،۴٨٠ ٢٨٢۵،٢٣۴،٨٢٠٢٩،۵۴٩،٨۴٠٣۶،٠١٧،٧۴٠ سرجوش

D=52"۴٩،٢٨٧،۶۴٠ ٢٩٢۶،٢١۵،٣٨٠٣٠،٧٠۴،۵٠٠٣٧،۴٢۵،۵١٠ سرجوش

D=54"۵١،١۵٠،٩٠٠ ٣٠٢٧،٢٠٢،٧۴٠٣١،٨۶٣،٢٧٠٣٨،٨٣٧،٩١٠ سرجوش

D=56"۵٣،٠١٠،۶٣٠ ٣١٢٨،١٨۴،۴۵٠٣٣،٠١٨،٩۶٠۴٠،٢۴٧،٠١٠ سرجوش

۴٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - کربن استيل با پوشش داخلی سيمانی(درون واحد)
٠۵٠۴۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=6" ٠١٢،٢٩١،٨٨٠٢،۵٧٧،٩١٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،٨٣٨،١٨٠٣،١٨۶،٨٩٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،۵٧١،۵٨٠۴،٠١١،٣١٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،٢۵٧،۶۶٠۴،٧٨٠،٩٧٠ سرجوش

D=14" ٠۵۴،٩۶۴،۶٩٠۵،۵٧٨،٠۴٠ سرجوش

D=16" ٠۶۵،۶٢٢،٩٢٠۶،٣٢۶،٧٩٠ سرجوش

D=18" ٠٧۶،٢٨٨،۴۵٠٧،٠٧٧،٨٨٠ سرجوش

D=20" ٠٨۶،٩۴۵،۶٨٠٧،٨٢۶،١۴٠ سرجوش

D=24" ٠٩٨،٢۶٨،١٠٠٩،٣٢۵،١۵٠ سرجوش

D=26" ١٠٨،٩٣٢،٩١٠١٠،٠٧۴،۵٣٠ سرجوش

D=28" ١١٩،۵٩١،١٣٠١٠،٨٢۴،٧٨٠ سرجوش

D=30" ١٢١٠،٢۵۴،٣٣٠١١،۵٧٣،۵۴٠ سرجوش

D=32" ١٣١٠،٩٠٩،٠٧٠١٢،٣٢١،٨٠٠ سرجوش

D=34" ١۴١١،۵٧۶،۵٩٠١٣،٠٧٢،٨٨٠ سرجوش

D=36" ١۵١٢،٢٣۴،٣٢٠١٣،٨٢١،۶۴٠ سرجوش

D=38" ١۶١٢،٨٩٩،٠١٠١۴،۵٧١،٨٩٠ سرجوش

D=40" ١٧١٣،۵۵۶،٧۴٠١۵،٣٢٠،۶۵٠ سرجوش

D=42" ١٨١۴،٢٢١،٢٧٠١۶،٠۶٨،٧۵٠ سرجوش

D=44" ١٩١۴،٨٧٩،٩٩٠١۶،٨١٩،۵٠٠ سرجوش

D=46" ٢٠١۵،۵۴٣،۶٩٠١٧،۵۶٧،٧۶٠ سرجوش

D=48" ٢١١۶،٢٠١،۴٢٠١٨،٣١٨،٠١٠ سرجوش

D=50" ٢٢١۶،٨۶۵،٧٣٠١٩،٠۶٨،٣٨٠ سرجوش

D=52" ٢٣١٧،۵٢٣،٩۶٠١٩،٨١٧،١۴٠ سرجوش

D=54" ٢۴١٨،١٨٨،١۵٠٢٠،۵۶٧،٣٩٠ سرجوش

D=56" ٢۵١٨،٨۴۴،٨٨٠٢١،٣١۵،۶۵٠ سرجوش

۵٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعویض یا احداثرفع نشتی یا تعویض اتصاالت
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - لوله های پایه فوالدی دنده ای (درون واحد)
٠۵٠۵۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=1/2" ٠١۴۵٠،٢٧٠٨٨،٩١٠ مترطول

D=3/4" ٠٢۵٠١،٢۴٠٩۵،۴٣٠ مترطول

D=1" ٠٣۵٣٩،١٨٠١٠١،٩۴٠ مترطول

D=1,1/2" ٠۴۶٢٨،٠٩٠١١۴،٩٧٠ مترطول

D=2" ٠۵۶۵٣،٠١٠١٢١،۴٨٠ مترطول

D>=3" ٠۶٩۵٩،٩٧٠٢١٨،٠۵٠ مترطول

۵١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - پليمری (درون واحد)
٠۵٠۶۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

فایبرگالس ٠١٢۴١،٧۶٠ اینچ قطر

یو پی وی سی ٠٣٧١،۴٩٠ اینچ قطر

پلی اتيلن ٠۶١٢٣،١١٠ سرجوش

۵٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

مسی و فوالدضدزنگکربن استيل
رديف

بهاي واحد (ريال)

)(درون واحد)STEAM TRACINGلوله کشی - گرمایشی (
٠۵٠٧۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

تعمير لوله های حرارتی (تا

یك متر)
٠١۴٢۶،١۴٠٢۴٢،۵٢٠ مترطول

اضافه بها به ردیف تعمير لوله 

حرارتی باالتر از یک متر-به

ازاء هر متر

۵٠٢٨۴،٠٩٠١۶٩،٧٧٠

۵٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

class<=150150<class<=300300<class<=600
رديف

بهاي واحد (ريال)

باز و بستن فلنج ها(درون واحد)
٠۵٠٨۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١١۵٣،٣٧٠٢۴٢،۵٢٠٢۴٢،۵٢٠ سراتصال

D=2" ٠٢١٨٩،٩٩٠٢۶٧،٢۵٠٢۶٧،٢۵٠ سراتصال

D=3" ٠٣١٨٩،٩٩٠٣٠۴،٣۵٠٣٠۴،٣۵٠ سراتصال

D=4" ٠۴٢۶٨،۶٩٠٣٠۴،٣۵٠٣۶۶،١٨٠ سراتصال

D=5" ٠۵٣١١،٢۵٠۴٢۵،۶١٠۵٢٢،١۴٠ سراتصال

D=6" ٠۶٣١١،٢۵٠۴٢۵،۶١٠۵٢٢،١۴٠ سراتصال

D=8" ٠٧٣١١،٢۵٠۵٣٩،٣٠٠۶۴٩،٣٣٠ سراتصال

D=10" ٠٨۵١۴،۵٧٠٩٠٠،۶٩٠١،١٩٣،۶٣٠ سراتصال

D=12" ٠٩۵١۴،۵٧٠١،١٩٣،۶٣٠٢،١١۴،۵۴٠ سراتصال

D=14" ١٠۶٧۵،٣٣٠١،٧١۶،٨۴٠٢،٣٣٠،٣۴٠ سراتصال

D=16" ١١٩۴٩،٩۶٠٢،٠١٣،٩٨٠٢،٨٢٠،١٨٠ سراتصال

D=18" ١٢١،٠۴٢،٠٢٠٢،٨١١،۵٨٠٣،۴٢۶،١۴٠ سراتصال

D=20" ١٣١،۴۵٩،٧۴٠٢،٨١١،۵٨٠۴،٧١٧،٣۵٠ سراتصال

D=24" ١۴١،٧٧۴،٩٠٠٣،۵۴٩،٨٠٠۵،٨٩٠،٢۴٠ سراتصال

D=26" ١۵٢،١۵٠،۴١٠۵،١۶۶،٨٣٠٠ سراتصال

D=28" ١۶٢،١۵٠،۴١٠۵،١۶٠،٧٠٠٠ سراتصال

D=30" ١٧٢،۵۵۵،٩١٠۶،۶۵٠،٣۵٠٠ سراتصال

D=32" ١٨٢،٧۶٨،٧١٠٧،٢۶٨،۶۴٠٠ سراتصال

D=34" ١٩٣،٠١۶،٠٣٠٧،٩٩٢،۴۴٠٠ سراتصال

D=36" ٢٠۴،٣١۴،۴۴٠١٠،۴۶۵،۶٢٠٠ سراتصال

D=38" ٢١۴،۴٩٩،٩٣٠٠٠ سراتصال

D=40" ٢٢۴،٧۴٧،٢۵٠٠٠ سراتصال

D=42" ٢٣۵،١٧۵،۵٢٠٠٠ سراتصال

D=44" ٢۴۵،۶٧٠،١۵٠٠٠ سراتصال

D=46" ٢۵۶،۴۶٩،٧٩٠٠٠ سراتصال

D=48" ٢۶٧،٢١١،٣۵٠٠٠ سراتصال

D=50" ٢٧٠٠٠ سراتصال

D=52" ٢٨٠٠٠ سراتصال

D=54" ٢٩٠٠٠ سراتصال

D=56" ٣٠٠٠٠ سراتصال

۵۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی- کربن استيل(بيرون واحد)
٠۵٠٩۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١٧٨٨،٧۵٠٩١٠،٨٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٠۶٧،۴٢٠١،٢٢٩،٩۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٢٩۴،۶۴٠١،۵۵٣،۵٧٠١،٩٠١،۴٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١،۵٢۴،٧٧٠١،٨٢٧،۶۵٠٢،٢٣٧،١٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،۴۶۵،٣۵٠٢،٠٧٨،٧٩٠٢،۵۴۴،۶۵٠ سرجوش

D=8"۴،۴۶۴،٠٢٠ ٠٧٢،٢۴٧،۵۴٠٢،۶٩۴،۴۵٠٣،٢٩٨،١٩٠ سرجوش

D=10"۵،۵٢٨،٩۶٠ ٠٩٢،٧٣٨،۶٧٠٣،٣٣١،١۴٠۴،٠٧٨،۴٩٠ سرجوش

D=12"۶،٣۶۴،٩٢٠ ١٠٣،٢٠٢،۵٣٠٣،٨۴٢،٢٧٠۴،٧٠٢،٩٢٠ سرجوش

D=14"٧،۴٢۶،١٩٠ ١١٣،٧٣٨،٠٧٠۴،۴٨٣،١٠٠۵،۴٨٧،٢٩٠ سرجوش

D=16"٨،۴٨٧،٠۶٠ ١٢۴،٢۶٩،٩۵٠۵،١٢٣،۵٣٠۶،٢٧١،٢۵٠ سرجوش

D=18"٩،۵۴٧،۶١٠ ١٣۴،٨٠۴،۵١٠۵،٧۶٣،٧٩٠٧،٠۵۴،٧٧٠ سرجوش

D=20"١٠،۶٠٨،٧٩٠ ١۴۵،٣٣۶،٩۶٠۶،۴٠۴،٣٨٠٧،٨٣٨،٨٩٠ سرجوش

D=24"١٢،٧٣١،٣۴٠ ١۵۶،۴٠۴،٣٨٠٧،۶٨۵،۶٣٠٩،۴٠٧،٢٢٠ سرجوش

D=26"١٣،٧٩٢،۵٢٠ ١۶۶،٩٣٩،٩١٠٨،٣٢۶،٢٢٠١٠،١٩١،٣۴٠ سرجوش

D=28"١۴،٨۵۴،۶١٠ ١٧٧،۴٧٢،٣۶٠٨،٩۶٧،۴۵٠١٠،٩٧۶،۵٢٠ سرجوش

D=30"١۵،٩١۴،۵٠٠ ١٨٨،٠٠٧،٣٣٠٩،۶٠٧،١٩٠١١،٧۵٩،١٠٠ سرجوش

D=32"١۶،٩٧٣،١۵٠ ١٩٨،۵٣٩،٢١٠١٠،٢۴۶،٣۶٠١٢،۵۴١،۵٣٠ سرجوش

D=34"١٨،٠٣۵،٣٩٠ ٢٠٩،٠٧۵،٠٣٠١٠،٨٨٧،۴٨٠١٣،٣٢۶،١٨٠ سرجوش

D=36"١٩،٠٩۶،٢۶٠ ٢١٩،۶٠۶،٩١٠١١،۵٢٧،٩٠٠١۴،١١٠،١۴٠ سرجوش

D=38"٢٠،١۵٧،۵٣٠ ٢٢١٠،١۴٢،۴۴٠١٢،١۶٨،٧٣٠١۴،٨٩۴،٩٢٠ سرجوش

D=40"٢١،٢١٨،۴٠٠ ٢٣١٠،۶٧۴،٣٣٠١٢،٨٠٩،١۶٠١۵،۶٧٨،٨٨٠ سرجوش

D=42"٢٢،٢٧٨،٨۶٠ ٢۴١١،٢٠٩،۴۵٠١٣،۴۴٩،١٨٠١۶،۴۶١،٧۴٠ سرجوش

D=44"٢٣،٣۴١،٢۶٠ ٢۵١١،٧۴١،٩٠٠١۴،٠٩٠،۵٧٠١٧،٢۴٧،٣۶٠ سرجوش

D=46"٢۴،۴٠١،٧٢٠ ٢۶١٢،٢٧٧،٢٨٠١۴،٧٣٠،۵٩٠١٨،٠٣٠،٢٣٠ سرجوش

D=48"٢۵،۴۶٣،٨١٠ ٢٧١٢،٨٠٩،٧٢٠١۵،٣٧١،٨٣٠١٨،٨١۵،۴١٠ سرجوش

D=50"٢۶،۵٢۵،۵۵٠ ٢٨١٣،٣۴۴،٨۵٠١۶،٠١٢،۶٩٠١٩،۶٠٠،٠٩٠ سرجوش

D=52"٢٧،۵٨۴،١٧٠ ٢٩١٣،٨٧۶،٧٣٠١۶،۶۵١،٩٩٠٢٠،٣٨٢،٣۶٠ سرجوش

D=54"٢٨،۶۴۴،۴٧٠ ٣٠١۴،۴١٢،١١٠١٧،٢٩٢،١۴٠٢١،١۶۶،٠۴٠ سرجوش

D=56"٢٩،٧٠۵،٠۵٠ ٣١١۴،٩۴۴،١۵٠١٧،٩٣٢،٢٨٠٢١،٩۴٩،۴۴٠ سرجوش

۵۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
٠۵١٠۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"١،۴٧٣،٢۴٠ ٠١٩٩۶،٨۵٠١،٠۴۶،۵۴٠١،٢٨۴،۴٠٠ سرجوش

D=3"١،٩٨٩،٧٨٠ ٠٢١،٣۴٨،۴٠٠١،۴١۵،٧٩٠١،٧٣٧،۵٨٠ سرجوش

D=4"٢،۵٢٨،٩۵٠ ٠٣١،۶٣۶،١٢٠١،٧١٨،١٠٠٢،١٠٧،٣۵٠ سرجوش

D=5"٢،٩٧۶،٠۶٠ ٠۴١،٩٢۵،٨٩٠٢،٠٢٢،١۵٠٢،۴٨١،٢٢٠ سرجوش

D=6"٣،٣٨٣،۴٧٠ ٠۵٢،١٩٠،٢۶٠٢،٢٩٩،٢۵٠٢،٨٢١،١۶٠ سرجوش

D=8"۴،٣٨۵،۴٩٠ ٠۶٢،٨۴٠،٣۶٠٢،٩٨١،٣۴٠٣،۶۵٧،٩٣٠ سرجوش

D=10"۵،۴٣٣،۵۵٠ ٠٧٣،۴۶٠،٢۶٠٣،۶٣٢،۶٠٠۴،۴۵٨،٠٢٠ سرجوش

D=12"۶،٢۵۴،۵٨٠ ٠٨۴،٠۴۶،۴٠٠۴،٢۴٧،٩٣٠۵،٢١٢،٧۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۴،٧٢٣،٠۴٠۴،٩۵٧،٧٩٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۵،٣٩۵،۵۵٠۵،۶۶۴،١۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،٠٧٠،٩۵٠۶،٣٧٣،٠٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۶،٧۴۴،٣٩٠٧،٠٨٠،٣٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،٠٩٣،١١٠٨،۴٩۶،١٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٠،١١٧،٧١٠١٠،۶٢١،٣٨٠٠ سرجوش

۵۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد آلياژی(بيرون واحد)
٠۵١١۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،١۵٩،٢٢٠١،٣٣۵،۶۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۵۶٧،٩٨٠١،٨٠٣،۴١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩٠١،٧٢٠٢،٢٨٢،۶٣٠٢،٧٩۶،٨٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،٢٣٩،۵۶٠٢،۶٨۵،٠١٠٣،٢٨٩،٨٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،۵۴۶،٢۶٠٣،٠۵٣،۶٠٠٣،٧۴١،٣١٠ سرجوش

D=8"۶،۵٩۶،۶۵٠ ٠٧٣،٣٠١،٠٣٠٣،٩۵٧،۴۶٠۴،٨۴٨،۵٩٠ سرجوش

D=10"٨،٢١١،٧۴٠ ٠٩۴،٠٢٣،٧٨٠۴،٩١۶،٣٧٠۵،٨۴٨،٨٣٠ سرجوش

D=12"٩،۴٠٨،٣٨٠ ١٠۴،٧٠۴،٢۶٠۵،۶۴۴،٨٣٠۶،٩١۵،٩٩٠ سرجوش

D=14"١٠،٩٧۶،٩٢٠ ١١۵،۴٩٠،٨١٠۶،۵٨۵،٩٧٠٨،٠۶٩،۴٠٠ سرجوش

D=16"١٢،۵۴۵،٩٠٠ ١٢۶،٢٧٢،۵۵٠٧،۵٢٧،١١٠٩،٢٢٢،٣٨٠ سرجوش

D=18"١۴،١١٣،٨٢٠ ١٣٧،٠۵٨،۴٩٠٨،۴۶٧،٩۴٠١٠،٣٧۴،٧۴٠ سرجوش

D=20"١۵،۶٨١،١١٠ ١۴٧،٨۴٠،۵۴٠٩،۴٠٨،٣٩٠١١،۵٢٧،٠٢٠ سرجوش

D=24"١٨،٨١٨،۶٣٠ ١۵٩،۴٠٨،٣٩٠١١،٢٩٠،۶٧٠١٣،٨٣٣،۴٢٠ سرجوش

D=26"٢٠،٣٨۶،٣۶٠ ١۶١٠،١٩۴،۶٣٠١٢،٢٣١،١٢٠١۴،٩٨۵،٧٠٠ سرجوش

D=28"٢١،٩۵۶،٨٣٠ ١٧١٠،٩٧٧،٠٠٠١٣،١٧٣،۴۵٠١۶،١۴٠،٣٠٠ سرجوش

D=30"٢٣،۵٢۴،٠۶٠ ١٨١١،٧۶٣،٣٧٠١۴،١١٣،٧١٠١٧،٢٩٢،۴٠٠ سرجوش

D=32"٢۵،٠٨٨،٩٩٠ ١٩١٢،۵۴۵،١١٠١۵،٠۵٢،۶٠٠١٨،۴۴٢،٣٩٠ سرجوش

D=34"٢۶،۶۵٩،٧٨٠ ٢٠١٣،٣٣١،٣۵٠١۵،٩٩۵،٢۴٠١٩،۵٩٧،٣٠٠ سرجوش

D=36"٢٨،٢٢٧،٠١٠ ٢١١۴،١١٣،٠٩٠١۶،٩٣۵،۵١٠٢٠،٧۴٩،۴٠٠ سرجوش

D=38"٢٩،٧٩۵،۵۵٠ ٢٢١۴،٨٩٩،۶۴٠١٧،٨٧۶،۶۵٠٢١،٩٠٢،٨٢٠ سرجوش

D=40"٣١،٣۶٢،٧٨٠ ٢٣١۵،۶٨٠،٩۴٠١٨،٨١۶،٩١٠٢٣،٠۵۴،۶١٠ سرجوش

D=42"٣٢،٩٣٢،٠٧٠ ٢۴١۶،۴۶٧،١٩٠١٩،٧۵٨،٣۶٠٢۴،٢٠٧،٩٠٠ سرجوش

D=44"٣۴،۵٠٠،٩٨٠ ٢۵١٧،٢۴٩،۵۵٠٢٠،۶٩٩،۶٨٠٢۵،٣۶١،٣٧٠ سرجوش

D=46"٣۶،٠۶٧،٧٧٠ ٢۶١٨،٠٣۵،۴٨٠٢١،۶٣٩،۵١٠٢۶،۵١٢،٧٢٠ سرجوش

D=48"٣٧،۶٣٧،٣٢٠ ٢٧١٨،٨١٧،۵٣٠٢٢،۵٨١،۵٣٠٢٧،۶۶٧،٠١٠ سرجوش

D=50"٣٩،٢٠٧،٩۶٠ ٢٨١٩،۶٠۴،۵٢٠٢٣،۵٢٣،۶۵٠٢٨،٨٢١،٢٩٠ سرجوش

D=52"۴٠،٧٧٢،٨۴٠ ٢٩٢٠،٣٨۶،٢۶٠٢۴،۴۶٢،٣٧٠٢٩،٩٧١،۵٣٠ سرجوش

D=54"۴٢،٣۴١،۴۵٠ ٣٠٢١،١٧٢،٢٠٠٢۵،۴٠٣،٧۶٠٣١،١٢۴،٨٩٠ سرجوش

D=56"۴٣،٩٠٨،١٢٠ ٣١٢١،٩۵٣،٨١٠٢۶،٣۴٣،٩٠٠٣٢،٢٧۶،۴٢٠ سرجوش

۵٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

لوله آشی زیرزمينی -فصل ششم

مقدمه
.، آفی تریلی، آفی بوم دار، ليفتراك منظور نگردیده استدر قيمت های لوله آشی، هزینه ماشين آالت باالی پنج تن از قبيل جرثقيل-١
.گرددبرای عمليات مربوط به لوله های چدنی به صورت ردیف ستاره دار اقدام مي -٢

۵٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل(درون واحد)
٠۶٠١۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠ ٠١١،٠١٠،١٠٠١،١٣٢،٨٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٣٣٩،٨٢٠١،۵٠٣،٨٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۶١۶،١٩٠١،٨٨٢،٣٧٠٢،٢۶۵،٣٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٨٩۵،۴۶٠٢،٢٠٧،٨۵٠٢،۶۵٩،٠٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٢۵۴،٠۴٠٢،۶٠٩،٣٨٠٣،١٢٧،٧٩٠ سرجوش

D=8"۵،٢٧٢،٠۶٠ ٠۶٢،٨۶٨،٣٨٠٣،٣٢٨،۶۵٠٣،٩٩٨،٧۵٠ سرجوش

D=10"۶،٩٨٣،۵٢٠ ٠٧٣،۴١۶،٢۶٠۴،٣٢۶،۶۵٠۵،٢٢١،٠٣٠ سرجوش

D=12"٧،٢٨۵،۶١٠ ٠٨٣،٩٠٩،٧٩٠۴،۵۵٨،۵٧٠۵،۴٩٣،٧۶٠ سرجوش

D=14"٨،۵٣٩،٧۶٠ ٠٩۴،۶٠١،٢۶٠۵،٣۵٧،٣٢٠۶،۴۴٨،۶٩٠ سرجوش

D=16"٩،۶٧٣،٩٣٠ ١٠۵،١٨٢،١٠٠۶،٠۴٧،۵٧٠٧،٢٨٩،٣٣٠ سرجوش

D=18"١٠،٨٠٨،۵٩٠ ١١۵،٧۶۵،٩۵٠۶،٧٣٨،٢٨٠٨،١٣٠،٨۵٠ سرجوش

D=20"١١،٩۴۴،٠٣٠ ١٢۶،٣۴٧،٣۵٠٧،۴٢٩،٠٨٠٨،٩٧٢،۴٨٠ سرجوش

D=24"١۴،٢١۵،١۵٠ ١٣٧،۵١٢،٣۴٠٨،٨١١،١٩٠١٠،۶۵۶،٢١٠ سرجوش

D=26"١۵،۴۶٨،۶۵٠ ١۴٨،٢٠٣،٩٠٠٩،۶٠٩،٣١٠١١،۶١٠،٣٧٠ سرجوش

D=28"١۶،۶٠۴،۴٢٠ ١۵٨،٧٨۵،۴٧٠١٠،٣٠٠،۵٧٠١٢،۴۵٢،۴۵٠ سرجوش

D=30"١٧،٧٣٨،٧۵٠ ١۶٩،٣۶٩،١۶٠١٠،٩٩٠،٨٢٠١٣،٢٩٣،٣۵٠ سرجوش

D=32"١٨،٨٧٠،٨۵٠ ١٧٩،٩۵٠،٠٠٠١١،۶٧٩،٩۶٠١۴،١٣٢،۵٩٠ سرجوش

D=34"٢٠،٠٠٨،٣٣٠ ١٨١٠،۵٣۴،١۵٠١٢،٣٧٢،٣٧٠١۴،٩٧۶،٢۵٠ سرجوش

D=36"٢١،١۴٢،۶۶٠ ١٩١١،١١۴،٩٩٠١٣،٠۶٢،۶٢٠١۵،٨١۶،٨٩٠ سرجوش

۵٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(درون واحد)
٠۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"١،٧۶۵،٩٩٠ ٠١١،٢۴٠،۵٧٠١،٢٩۵،١١٠١،۵۶٩،۶۶٠ سرجوش

D=3"٢،٣۶٠،۵٨٠ ٠٢١،۶۴٩،٢۵٠١،٧٢٣،٠١٠٢،٠٩٨،۴۴٠ سرجوش

D=4"٢،٩٨۴،٢۴٠ ٠٣١،٩٨٩،٧٣٠٢،٠٧٩،۶٠٠٢،۵۴٠،٠٨٠ سرجوش

D=5"٣،۵٠٧،۵١٠ ٠۴٢،٣٣٣،۴٨٠٢،۴٣٨،٨۴٠٢،٩٨۵،٩٩٠ سرجوش

D=6"۴،٠٨٨،۴٧٠ ٠۵٢،٧۴۵،٩٢٠٢،٨۶۵،۵۵٠٣،۴٩۶،٢۵٠ سرجوش

D=8"۵،٢۴٨،۶٠٠ ٠۶٣،۵١٠،۵۶٠٣،۶۶۵،۵١٠۴،۴٨١،٠۴٠ سرجوش

D=10"۶،٨٩٧،۵٨٠ ٠٧۴،١۵۵،۵٨٠۴،٣۴۴،۶٢٠۵،٣٠٨،۵۵٠ سرجوش

D=12"٧،١٨۴،١٧٠ ٠٨۴،٧٨١،٩٠٠۵،٠٠٣،١٧٠۶،١١٣،١١٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،۶٢۴،٠٣٠۵،٨٨١،٨٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،٣۵۴،۵۶٠۶،۶۴٩،۵٩٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٧،٠٨٨،۵٩٠٧،۴٢٠،١٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٧،٨٢٠،٢٠٠٨،١٨٨،٩٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٩،٢٨۶،٠١٠٩،٧٢٨،۵۵٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١١،۵٩٢،۶٩٠١٢،١۴۵،۵۶٠٠ سرجوش

۶٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
"THK<=0.375واحدسطح مقطع

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

0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<=1"THK>1"socket weld
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد آلياژی(درون واحد)
٠۶٠٣۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=4"٠٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=5"٠٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=6"٠٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=8"٠٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=10"٠٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=12"٠٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=14"٠٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=16"٠٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=18"٠٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=20"٠٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=24"٠٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=26"٠٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=28"٠٠ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=30"٠٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=32"٠٠ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=34"٠٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=36"٠٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=38"٠٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=40"٠٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

D=42"٠٠ ٢١٠٠٠ سرجوش

D=44"٠٠ ٢٢٠٠٠ سرجوش

D=46"٠٠ ٢٣٠٠٠ سرجوش

D=48"٠٠ ٢۴٠٠٠ سرجوش

D=50"٠٠ ٢۵٠٠٠ سرجوش

D=52"٠٠ ٢۶٠٠٠ سرجوش

D=54"٠٠ ٢٧٠٠٠ سرجوش

D=56"٠٠ ٢٨٠٠٠ سرجوش

۶١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل با پوشش داخلی سيمان(درون واحد)
٠۶٠۴۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=6" ٠۵٢،٢٣۵،٠۵٠٢،۵١۶،٢٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٨۵۵،٠٠٠٣،٢١٧،۴١٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۴۵٨،٠۶٠٣،٩٠١،٧١٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،٩٩٩،١۶٠۴،۵٢١،١٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٧٢١،٠١٠۵،٣٢٧،٧١٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،٣٢٨،۶۵٠۶،٠٢۵،٢۴٠ سرجوش

D=18" ١١۵،٩۴٣،٧۴٠۶،٧٢۴،۴۵٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،۵۵١،٠۵٠٧،۴٢١،۶۴٠ سرجوش

D=22" ١٣٠٠ سرجوش

D=24" ١۴٧،٧٧٢،۶٧٠٨،٨١٧،٢۶٠ سرجوش

D=26" ١۵٨،۴٩۴،۵٠٠٩،۶٢٢،٠۶٠ سرجوش

D=28" ١۶٩،١٠٢،٧٢٠١٠،٣٢٠،٧٣٠ سرجوش

D=30" ١٧٩،٧١۴،٩٧٠١١،٠١٧،۶٨٠ سرجوش

D=32" ١٨١٠،٣٢٠،١۴٠١١،٧١۵،٠٣٠ سرجوش

D=34" ١٩١٠،٩٣٧،۵٣٠١٢،۴١۴،٨٢٠ سرجوش

D=36" ٢٠١١،۵۴۵،١٧٠١٣،١١١،٧٧٠ سرجوش

D=38" ٢١٠٠ سرجوش

D=40" ٢٢٠٠ سرجوش

D=42" ٢٣٠٠ سرجوش

D=44" ٢۴٠٠ سرجوش

D=46" ٢۵٠٠ سرجوش

D=48" ٢۶٠٠ سرجوش

D=50" ٢٧٠٠ سرجوش

D=52" ٢٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣٠٠٠ سرجوش

۶٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-گالوانيزه(درون واحد)
٠۶٠۵۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D<=2" ٠١٢۶٧،٨٧٠ مترطول

D=4" ٠٢٠ مترطول

۶٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-پليمری(درون واحد)
٠۶٠۶۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

پليمری ٠١٠ اینچ قطر

فایبر گالس ٠٢٠ اینچ قطر

پی وی سی ٠٣٠ اینچ قطر

یو پی وی سی ٠۴٠ اینچ قطر

پی پی ٠۵٠ اینچ قطر

آامپوزیت ٠۶٠ اینچ قطر

پلی اتيلن ٠٧٠ اینچ قطر

۶۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل(بيرون واحد)
٠۶٠٧۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠ ٠١٨٢٨،۵۵٠٩۴١،۴۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٠٩٧،٧١٠١،٢۴٨،۵٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣١٧،٧٣٠١،۵۶٧،۶٩٠١،٩١٢،٣٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١،۵٣٩،٩٠٠١،٨٣٣،١١٠٢،٢٣٨،١٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،٧۶۶،۵٧٠٢،١٠٠،۴٧٠٢،۵۶١،٣٨٠ سرجوش

D=8"۴،۴٨٣،٣٧٠ ٠٧٢،٢۶٣،۶٣٠٢،۶٩۶،١١٠٣،٢٩٢،٣٣٠ سرجوش

D=10"۶،١١۴،۴٨٠ ٠٩٢،٧٣٨،٣٢٠٣،۶٢٣،٩٠٠۴،۴٣٩،٢٨٠ سرجوش

D=12"۶،٣۵٠،٣٩٠ ١٠٣،١٨۶،٨٠٠٣،٨٠۶،٠٢٠۴،۶۵۴،١۵٠ سرجوش

D=14"٧،۴۴۵،۴٢٠ ١١٣،٧۵٣،٠٢٠۴،۴٧٣،٨۴٠۵،۴۶۵،٣۴٠ سرجوش

D=16"٨،۴٨٧،۵١٠ ١٢۴،٢۶٧،٢٨٠۵،٠٩٣،٠۶٠۶،٢٢۵،٠٣٠ سرجوش

D=18"٩،۵٢٨،۴٩٠ ١٣۴،٧٨۴،٣٣٠۵،٧١٢،١٩٠۶،٩٨۴،۶۴٠ سرجوش

D=20"١٠،۵٧١،٢٢٠ ١۴۵،٢٩٩،۶٢٠۶،٣٣١،٩٧٠٧،٧۴۵،٣۶٠ سرجوش

D=24"١٢،۶۵۵،۴٠٠ ١۵۶،٣٣١،٩٧٠٧،۵٧٠،٨٨٠٩،٢۶۵،٢٢٠ سرجوش

D=26"١٣،٧۴٣،٩٨٠ ١۶۶،٨٩١،۶٩٠٨،٢٣٢،٢٩٠١٠،٠۶٩،١٩٠ سرجوش

D=28"١۴،٧٨٧،٠٣٠ ١٧٧،۴٠۶،٩٩٠٨،٨۵٢،۴۶٠١٠،٨٣٠،٣١٠ سرجوش

D=30"١۵،٨٢٨،١۶٠ ١٨٧،٩٢۴،٠٣٠٩،۴٧١،٢٠٠١١،۵٨٩،۵٢٠ سرجوش

D=32"١۶،٨۶٧،۵۵٠ ١٩٨،۴٣٨،٧٧٠١٠،٠٨٩،٣٠٠١٢،٣۴٧،٨٢٠ سرجوش

D=34"١٧،٩١١،٢٣٠ ٢٠٨،٩۵۶،٣٨٠١٠،٧٠٩،۵۵٠١٣،١٠٨،۵۴٠ سرجوش

D=36"١٨،٩۵٢،٨۴٠ ٢١٩،۴٧٠،۶۴٠١١،٣٢٨،٧۶٠١٣،٨۶٨،٧١٠ سرجوش

D=38"١٩،٩٩۵،۴١٠ ٢٢٩،٩٨٨،٢۴٠١١،٩۴٨،۴۶٠١۴،۶٢٨،٨٨٠ سرجوش

D=40"٢١،٠٣٧،٠٣٠ ٢٣١٠،۵٠٢،٩٨٠١٢،۵۶٧،۶٧٠١۵،٣٨٨،۵٧٠ سرجوش

D=42"٢٢،٠٧٨،۶۴٠ ٢۴١١،٠٢٠،۵٩٠١٣،١٨۶،٨٩٠١۶،١۴٨،٢۵٠ سرجوش

D=44"٢٣،١٢٢،٣٢٠ ٢۵١١،۵٣۵،٨٩٠١٣،٨٠٧،١۴٠١۶،٩٠٩،٧۴٠ سرجوش

D=46"٢۴،١۶٢،٩٨٠ ٢۶١٢،٠۵٢،٩٣٠١۴،۴٢۵،٨٨٠١٧،۶۶٨،٩۵٠ سرجوش

D=48"٢۵،٢٠۶،٠٣٠ ٢٧١٢،۵۶٨،٢٣٠١۵،٠۴۶،٠۵٠١٨،۴٢٩،۵٩٠ سرجوش

D=50"٢۶،٢۴٩،١٢٠ ٢٨١٣،٠٨۵،٨۴٠١۵،۶۶۵،٩٠٠١٩،١٩٠،٢٠٠ سرجوش

D=52"٢٧،٢٨٨،٧٨٠ ٢٩١٣،۶٠٠،۵٨٠١۶،٢٨۴،٠٠٠١٩،٩۴٨،٩٧٠ سرجوش

D=54"٢٨،٣٣٠،٢٣٠ ٣٠١۴،١١٧،۶٢٠١۶،٩٠٣،١۴٠٢٠،٧٠٨،٣٠٠ سرجوش

D=56"٢٩،٣٧١،٨۵٠ ٣١١۴،۶٣٢،٩٢٠١٧،۵٢٢،٣۵٠٢١،۴۶٧،٩٩٠ سرجوش

۶۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
٠۶٠٨۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"١،۵٣٠،٧٩٠ ٠١١،٠٧٠،۶٩٠١،١٢۵،٣۴٠١،٣۴٩،۵٨٠ سرجوش

D=3"٢،٠۴۴،٠۵٠ ٠٢١،۴٢۴،٩٢٠١،۴٩٨،٨٢٠١،٨٠١،۶۴٠ سرجوش

D=4"٢،۵٩٢،٢٨٠ ٠٣١،٧١۴،۶۶٠١،٨٠۴،٧١٠٢،١٧١،۵٣٠ سرجوش

D=5"٣،٠۴٠،٠٩٠ ٠۴٢،٠٠٧،٠۴٠٢،١١٢،۶٢٠٢،۵۴۵،۴۴٠ سرجوش

D=6"٣،۴٧١،٣۴٠ ٠۵٢،٢٩٧،٧۴٠٢،۴١٧،۶٠٠٢،٩٠٩،٣۵٠ سرجوش

D=8"۴،۴٧٣،۵٩٠ ٠۶٢،٩۵٣،١۵٠٣،١٠٨،۴١٠٣،٧۴۵،٨١٠ سرجوش

D=10"۶،١١٠،٠١٠ ٠٧٣،۵٧٨،٢٩٠٣،٧۶٧،٧١٠۴،۵۴۵،٠٨٠ سرجوش

D=12"۶،٣۴٠،٧۵٠ ٠٨۴،١۶٨،٩١٠۴،٣٩٠،۶٣٠۵،٢٩٩،۵٣٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۴،٨٩٨،٩۶٠۵،١۵٧،٣٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۵،۵٧۶،۶٠٠۵،٨٧٢،٢٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،٢۵٧،٢٨٠۶،۵٨٩،۵۴٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۶،٩٣۶،١۶٠٧،٣٠۵،۶٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،٢٩۵،٧١٠٨،٧٣٩،١۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٠،٣٧٨،٣٩٠١٠،٩٣٢،٣۶٠٠ سرجوش

۶۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل با پوشش داخلی سيمان(بيرون واحد)
٠۶١٠۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=6" ٠١١،٩۵٧،۴۶٠٢،٢٣٨،۶٣٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،۵٢۶،٣٠٠٢،٨٨٨،٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،٠٧٨،۴٠٠٣،۵٢٢،٠۵٠ سرجوش

D=12" ٠۴٣،۶٠۵،١٨٠۴،١٢٧،١٨٠ سرجوش

D=14" ٠۵۴،٢۴٢،٨۶٠۴،٨۴٩،۵٧٠ سرجوش

D=16" ٠۶۴،٨٢۵،۵٣٠۵،۵٢٢،١١٠ سرجوش

D=18" ٠٧۵،۴١۵،۶۴٠۶،١٩۶،٣۵٠ سرجوش

D=20" ٠٨۵،٩٩٨،٣٠٠۶،٨۶٨،٨٩٠ سرجوش

D=24" ٠٩٧،١۶٩،٩۶٠٨،٢١۴،۵۵٠ سرجوش

D=26" ١٠٧،٨٠١،۶٢٠٨،٩٢٩،١٨٠ سرجوش

D=28" ١١٨،٣٨۴،٨۶٠٩،۶٠٢،٨٧٠ سرجوش

D=30" ١٢٨،٩٧٢،١٣٠١٠،٢٧۴،٨۴٠ سرجوش

D=32" ١٣٩،۵۵٢،۴٨٠١٠،٩۴٧،٣٨٠ سرجوش

D=34" ١۴١٠،١۴۴،٩٠٠١١،۶٢٢،١٩٠ سرجوش

D=36" ١۵١٠،٧٢٧،۵٧٠١٢،٢٩۴،١۶٠ سرجوش

D=38" ١۶١١،٣١۶،۵٧٠١٢،٩۶٧،٨۶٠ سرجوش

D=40" ١٧١١،٨٩٩،٢٣٠١٣،۶۴٠،۴٠٠ سرجوش

D=42" ١٨١٢،۴٨٩،٣۴٠١۴،٣١٢،٣٣٠ سرجوش

D=44" ١٩١٣،٠٧٢،٠٠٠١۴،٩٨۶،٠٣٠ سرجوش

D=46" ٢٠١٣،۶۶٠،۴٣٠١۵،۶۵٨،۵٧٠ سرجوش

D=48" ٢١١۴،٢۴٣،۶٧٠١۶،٣٣٢،٢٧٠ سرجوش

D=50" ٢٢١۴،٨٣٢،٠۵٠١٧،٠٠۵،٣۵٠ سرجوش

D=52" ٢٣١۵،۴١۵،٢٩٠١٧،۶٧٧،٩٠٠ سرجوش

D=54" ٢۴١۶،٠٠٣،٧١٠١٨،٣۵١،۵٩٠ سرجوش

D=56" ٢۵١۶،۵٨۶،٣٨٠١٩،٠٢٣،۵۶٠ سرجوش

۶٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-پليمری(بيرون واحد)
٠۶١٢۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=4" ٠١۴٨۵،۵٩٠ اینچ قطر

D=5" ٠٢۶٠۶،٩١٠ اینچ قطر

D=6" ٠٣٧٢٨،٢٣٠ اینچ قطر

D=8" ٠۴٩٧٠،٨۶٠ اینچ قطر

D=10" ٠۵١،٢١٣،٨٢٠ اینچ قطر

D=12" ٠۶١،۴۵۶،۴۵٠ اینچ قطر

D=14" ٠٧١،۶٩٩،٠٩٠ اینچ قطر

D=16" ٠٨١،٩۴٢،٠۴٠ اینچ قطر

D=20" ٠٩٢،۴٢٧،۶٣٠ اینچ قطر

D=24" ١٠٢،٩١٢،٩٠٠ اینچ قطر

D=28" ١٢٣،٣٩٨،۴٩٠ اینچ قطر

D=30" ٣٠٣،۶۴١،١٣٠ اینچ قطر

۶٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

عمليات تكميلی لوله آشی -فصل هفتم

 اینچ متر با اعمال ١٠٠٠-٢٠٠٠لحاظ می گردد و برای لوله های ) اینچ متر( ١٠٠همان ) اینچ متر( ١٠٠انجام عمليات هيدرو استاتيك تست برای لوپ های زیر -١
 در قيمت های آزمایش و ٠/۴٠ اینچ متر با اعمال ضریب ٢٠٠٠-٣٠٠٠ در قيمت های آزمایش هيدرو استاتيك پرداخت می گردد و لوله های ٠/۶٠ضریب 

. در قيمت های آزمایش قابل پرداخت می باشد٠/٢٠ اینچ متر به باال با اعمال ضریب ٣٠٠٠برای لوله های 
.به روش الكتریكی می باشد و واحد آن اینج قطر در نظر گرفته شدPWHTمنظور از تنش زدایی جوشكاری-٢
.شدتامين آب برای انجام عمليات هيدرو استاتيك تست به عهده آارفرما می با-٣

۶٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات
٠٧٠١۶٢

گروه کد

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

آزمایش شناخت

P.M.Iمصالح-
٠١٠ عدد

آزمایش پرتونگاری ٠٢١۴۵،٩۵٠ اینچ قطر

تنش زدایی جوشكاری-

PWHT
٠٣١٨٣،۶٠٠ اینچ قطر

آزمایش هيدرواستاتيك ٠۴١٨،٠٩٠ اینچ متر

آزمایش با هوای

"D<2فشرده
٠۵١٩،١٨٠ اینچ متر

آزمایش با هوای

"D=>2فشرده
٠۶١٠،١٩٠ اینچ متر

آزمایش صفحات تقویتی با

هوای فشرده 
٠٧۵٧۴،٧٩٠ عدد

وکيوم تست درز جوشهای

ورقها
٠٨١٢۶،۶۴٠ متر طول

جوش

تست به وسيله گازوئيل

(پانتون تست)
٠٩۵۴،۶٨٠ متر طول

جوش

تست کف مخازن با هوای

فشرده 
١٠۴۴،۶٩٠ متر مربع

١١۶،۶٣٠ تست هيدرو استاتيک مخازن متر مکعب

٧٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

فعاليت های عمومی -فصل هشتم

مقدمه

.، متر طول در نظرگرفته شد و منظور محيط دریچه می باشد"بازآردن دریچه های ورودی غير فلنجی" واحد ردیف -١

٧١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت های عمومی
٠٨٠١۶٢

گروه کد

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

نصب مسدود آننده ها روی

ورودی ها و خروجی ها
٠١۶١،٣۵٠ اینچ قطر

برداشتن مسدود آنندها ٠٢٧٣،۶٢٠ اینچ قطر

بازآردن یا بستن دریچه های

ورودی فلنجی
٠٣۴۵۵،١۴٠ عدد

بازآردن یا بستن دریچه های

ورودی فلنجی غيردایره
٠۴١۴٨،۶۵٠ متر طول

برشكاری و جمع آوری لوله

به روش گرم
٠۵١٨،۶٣٠ اینچ متر

برشكاری لوله به روش سرد ٠۶۶٣،٨۴٠ اینچ قطر

برشكاری گرم اتصاالت جهت

احياء
٠٧١٨،٣٢٠ اینچ قطر

٧٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نهم - برج ها

برج ها -فصل نهم

مقدمه

.فته خواهد شدمحدوده فعاليت های تعميراتی برج ها، نازل های متصل به آنها در نظر گر-١
شكاری می باشد آه طبق نظر آارفرما یا مهندس مشاور انجام می در مورد ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی، ميزان بر اساس طول بر-٢

.شود
.می باشد(Monel)اژی، فوالدهای ضدزنگ و مونلردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی شامل آربن استيل، فوالدهای آلي-٣
.ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی شامل تمامی ضخامت ها می باشد-۴
. محاسبه می شود١/٢٠از فصل های لوله آشی و عمليات آارگاهی با احتساب ضریب off take، لولهRodbar ،Down pipeهزینه برش و جوشكاری-۵
، رادبار )Riser(رایزر     : یكسری از متعلقات نصب شده برروی آنها می باشند آه عبارتند از ردیف برشكاری و جدا سازی سينی های جوشی شامل-۶

)Rodbar ( دان آامر ،)Down commer (و…,Chimeny Tray. 
تحليل مطلب فوق به . ه با مساحت تا نيم متر مربع یك عدد محاسبه می   گردددر ردیف باز آردن و بيرون آوردن و داخل بردن و بستن سينی ها،  هر قطع-٧

:صورت زیر است 
.   عدد محاسبه می شود١   ٠ >   A  > = ٠/۵ متر مربع     

"          ١ =   <   A   < ٠/۵      عدد محاسبه می شود٢   .
"         ٢ =    <   A   < عدد محاسبه می شود٣         ١ .
A عبارت است از مساحت قطعه مورد نظر .
:واحد این ردیف عدد ميباشد و تحليل آن به صورت زیر ميباشد" پائين آوردن یا باال بردن سينی ها " در ردیف   -٨

 عدد١       ٠   > A > =٠/۵ مترمربع 
 عدد٢       ۵/٠ > A   > =١مترمربع 
عدد٣           ١ > A > =٢مترمربع 

.با آارفرما در نظر گرفته شد" ایروینچ " عامل " ردیف باال بردن و پائين آوردن سينيها در -٩
. می باشد” روآش آاری با جوش روی هم فلزی” IPSطبق استاندارد "  الینرها - تعمير بدنه برج ها ”منظور از الینرها در ردیف-١٠
.، برای مجموع قطعات زیر   ده آيلوگرم، ده آيلوگرم محاسبه می گردد”تعمير و تعویض نگهدارنده سينی ها  - تعمير بدنه برج ها”ردیف -١١
ط خاص هر  به دليل تنوع و خاص بودن برحسب مورد توسط هر پاالیشگاه، براساس شرای” Overlay Patch"”Insert Patchتعمير بدنه برج ها به صورت -١٢

.برج قيمت گذاری و محاسبه می گردد
 قيمت ردیفباشد و درها بر عهده آارفرما میها شامل ماشين بكس و دستگاه هيدروليكی بازآردن پيچهای مورد نياز برای بازآردن و بستن فلنجدستگاه-١٣

.ها در نظر گرفته نشده است

٧٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
٠٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نهم - برج ها

بازآردن و بستن سينی

مرآزی - پيچ و مهره
٠١۴٢١،٩٧٠ عدد

برشكاری و جداسازی سينی

جوشی و متعلقات
٠٢٣۵۶،۴٩٠ مترطول

بازآردن و بيرون آوردن و

داخل بردن و بستن سينی ها

( بر روی پلت فرم)

٠٣١،٣٢۵،٢١٠ عدد

پائين آوردن یا باال بردن

سينی ها
٠۵٣۶٧،٠٨٠ عدد

تعمير سينی ها و متعلقات -

برشكاری و جوشكاری
٠۶١٩١،۴٨٠ سانتيمتر

تعمير سينی ها- تعمير یا

تعویض ولو تری ها
٠٧٢٣،٧٧٠ عدد

bubble capتعمير سينی ها-  ٠٨٢٠٨،٣۵٠ عدد

تعمير سينی ها- تسطيح و

صافكاری
٠٩٩٧٧،٠٢٠ عدد

تعمير بدنه برج ها- الینرها ١٠١،١۵١،۴٠٠ دسيمتر

مربع

Claddتعمير بدنه برج ها-  ١١۵١،٣٢٠ سانتيمتر

تعمير بدنه برج ها- بریدن و

جمع آوری نگهدارنده سينی

ها

١٢٣٣،۶١٠ کيلوگرم

تعمير بدنه برج ها- نصب

نگهدارنده سينی ها
١٣۵١،٣٢٠ کيلوگرم

بازآردن مش ها و حمل به

پایين برج - انتقال مش ها به

باالی برج و بستن

١۴٣،٣۶٩،٨١٠ متر مکعب

١۵٠ هاTapingجت زدن  عدد

Hold rodباز آردن و بستن 

system
١۶٧٣،۴۵٠ مترطول

Hold downباز آردن و بستن 

grid 
١٧١۴۶،٩١٠ متر مربع

باز آردن و بستن اسپری نازل ١٨٧٣،۴۵٠ عدد

باز آردن و بستن شبكه لوله

ای - اسپری نازل
١٩٩٩،۵١٠ اینچ متر

V.N.D distributerمونتاژ و -

دمونتاژ و تراز آردن
٢٠٠ متر مربع

T.N.T distributerمونتاژ و -

دمونتاژ و تراز آردن
٢١٠ متر مربع

,pallتخليه و بارگيری  (

ruching, intalox(... ,

Random packing

٢٢۴،٧٣٩،٧٧٠ متر مکعب

Distributer Nozzleتست  ٢٣٠ مورد

تخليه، چيدن و بارگيری

پكينگ ها
٢۴٩،٣۴۴،۵۵٠ متر مکعب

تخليه و بارگيری سيليكاژل ٢۵٢،٢٩٠ کيلوگرم

)soapتست ( ٢۶٢٢۶،٧۵٠ متر مکعب

٧۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
٠٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نهم - برج ها

Davitتعمير و روانكاری  ٢٧۵،٣١٢،٣٢٠ عدد

تست الینرها ٢٨٧۴،٧۴٠ متر مربع

ترميم خط جوش های معيوب

داخل و خارج راآتور
٢٩٠

تميزآاری و آماده سازی خط

جوش بدنه داخلی و خارجی

جهت بازرسی فنی

٣٠٠

٧۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - رآکتورها

رآکتورها -فصل دهم

مقدمه

.از فصل عمومی استفاده می گردد...)  و دامپينگ نازل ها فلنج ها، مسدودآننده، آداپتور، اتصاالت رزوه ای ، اتصاالت ابزار دقيق(نصب یا بازآردن اتصاالت -١
.عمليات جا زدن، تنظيم، پكينگ گذاری و بستن آمربندها لحاظ شده است" ها بستن اسكالوپ"در بهای ردیف  -٢
.گردداعمال می" ها بستن اسكالوپ" در بهای ردیف ١/۴٠ متر ضریب ٨ متر در نظر گرفته شده است و برای ارتفاع باالی ٨ها ارتفاع اسكالوپ-٣
.باشد و بهای آن در آناليزها منظور نشده استهای غربال آاتاليست و سراميك، دستگاه غربال آننده به عهده آارفرما میدر ردیف-۴
غربال " در بهای ردیف ٢/۵ید و جهت غربال به صورت دستی مقرر شد ضریب غربال آاتاليست و سراميك به صورت ماشينی آناليز و بهای آن محاسبه گرد-۵

.اعمال گردد" آاتاليست و سراميك به صورت ماشينی
.در تعمير بسكت ، تعمير پخش آننده نيز لحاظ گردید-۶
.استفاده خواهد شد"  تعمير بدنه رآآتور-الینرها " از ردیف پانزده Cat. Crackerجهت عمليات تعمير و ترميم الینر اطراف دروازه های رآآتور -٧

٧۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

Cat. ReformerCat. CrackerIsomax
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
١٠٠١۶٢

گروه کد

فصل دهم - رآکتورها

تخليه سراميك و آاتاليست از

پایين (نازلهای خروجی)
٠١٨٢٧،٧۶٠٨٢٧،٧۶٠٨٢٧،٧۶٠ تن

تخليه سراميك و آاتاليست از

باال (دستی)
٠٢٨،۵۴١،۵۴٠٨،۵۴١،۵۴٠٨،۵۴١،۵۴٠ تن

بارگيری سراميك ٠٣۴،٧۴۵،٣٠٠٠۴،٧۴۵،٣٠٠ تن

SOCKبارگيری آاتاليست (

LOADING(
٠۴٨٨٧،٣۶٠٠١،٨٠١،۴٢٠ تن

DENSEبارگيری آاتاليست (

LOADING(
٠۵٧،٨۶۵،۶۵٠٠٧،٨۶۵،۶۵٠ تن

 &Bendبازآردن و بستن 

Reducerورودی 
٠۶٣٠،٧٩٧،٣٢٠٠٣٠،٧٩٧،٣٢٠ عدد

Bendبازآردن و بستن 

خروجی
٠٧٢٠،۵٣١،۵۴٠٠١٠،٢۶۵،٧٧٠ عدد

بازآردن و بستن سينی ٠٨٩١۶،٧١٠٠١،٨٣٣،۴٢٠ قطعه

بازآردن و بستن خنك آننده

Quenchهای هيدروژن (

distributer(

٠٩٠٠١٠،۶۵٨،٨٢٠ مورد

بازآردن و بستن اسكالوپ ها ١٠۶٠۴،٨۶٠٠٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن

بسكت ورودی (پخش آننده)
١١٧۴٨،۵٨٠٠٧۴٨،۵٨٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن

بسكت جداآننده در راآتور

یونيفاینر

١٢٢٣۵،١٩٠٠٠ عدد

بازآردن و بستن و سيل آردن

سنترپایپ
١٣٢،۵٨٣،۶٠٠٠٠ عدد

بازآردن و بستن صافی

خروجی
١۴٢،۶٩٠،٢٢٠٠٠ عدد

تعمير بدنه راآتور- الینرها ١۵١،١۵١،۴٠٠١،١۵١،۴٠٠١،١۵١،۴٠٠ دسيمتر

مربع

Claddتعمير بدنه راآتور-  ١۶۵١،٣٢٠۵١،٣٢٠۵١٣،١٨٠ سانتيمتر

تعمير اسكالوپ ١٧٣،٣۶٠٠٠ سانتی متر

مربع

تعمير خنك آننده های

Quenchهيدروژن (

distributer(

١٨٠٠٠

تعمير سينی ١٩٠٠٠

تعمير پخش

)BASCKETآننده(
٢٠٠٠٠

تعمير صافی خروجی ٢١٠٠٠

باز یا بستن عایق ها ٢٢٠٠٠

غربال آاتاليست ها و

سراميكها
٢٣٨۶٨،٢١٠٠٨۶٨،٢١٠ تن

تست ٢۴٠٠٠

تميزآاری و آماده سازی خط

جوش بدنه داخلی و خارجی

جهت بازرسی فنی

٢۵٢٨٩،١۶٠٢٨٩،١۶٠٢٨٩،١۶٠ مترطول

٧٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

Cat. ReformerCat. CrackerIsomax
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
١٠٠١۶٢

گروه کد

فصل دهم - رآکتورها

خنثی سازی سطوح داخلی

راآتور
٢۶٠٠٢١٣،٧٧٠ متر مکعب

٧٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

مبدل ها -فصل یازدهم

مقدمه

١-Retubeهای تيوب ها از هدرباآس، اصالح هدرباآس و بریدن تيوب ها وجداآردن هدرباآس از باندل، مته آاری ،خارج نمودن پوآه:  آردن آولر هوایی شامل 
پندآردن تيوب ها، بستن پالگ ها و تست اوليه در ، قالویززدن محل پالك ها و احيا جای واشر، جازدن تيوب های جدید و اآس(Serration)احيا سریشن ها
.آارگاه می باشد

٢-Retubeوب شيت، آماده سازی تيوب شيب و احيای بریدن تيوب ها وجداآردن تيوب شيت،مته آاری، خارج نمودن پوآه ها از تي:  آردن مبدل ها شامل
دن  سپيسرها و تایرادها، فيكس آردن تيوب شيت و جا زدن تيوب ها، اآسپندآرسریشن ها، خارج نمودن تيوب های بریده شده از بافل ها، اصالح بافل ها،

.درصورت نياز سيلولد آردن تيوب ها می باشدو نصب صفحات ضربه گير، تنظيم ارتفاع تيوب ها نسبت به سطح تيوب شيت،  
:این فصل شامل مبدل های زیر می باشد-٣

AES (Floating type) {Straight tube}   
AKV (Kettle type) & AEU (U type)

BEV (U type Without cover)

.شامل سنگ زدن دو سمت تيوب می باشد» سنگ زدن تيوب های جوشی برای بيرون آشيدن تيوب«ردیف -۴
.برای دو سمت تيوب خواهد بود" عمليات جازدن و جوشكاری تيوب ها"-۵
.از ردیف های زیر فصل برج ها استفاده خواهد شد" آلدینگ"و " الینينگ"برای ردیف های -۶
.تميزآاری تریدها و نشيمنگاه نيز می باشد: عمليات پالگ آردن، شامل -٧
.و اتصاالت مربوطه، در قيمت ردیف خنثی سازی لحاظ نشده است" سودااش"بهای پمپ مخصوص تزریق -٨
.در بهای ردیف ها نيامده است" Retube"دستگاه های مورد نياز در عمليات -٩
.لحاظ شده است) Channel(عمليات تراز نمودن تيوب باندل در بهای بستن چنل -١٠
. تيوب محاسبه می گردد١٠ تيوب ، ١٠ تيوب ها در صورت انجام عمليات برای آمتر از Expandدر ردیف -١١
، هزینه آن جداگانه از ردیف مربوط به آن محاسبه می )Bonet(در صورت بستن بانت ) Test Shell(و شل تست) Tube Test(در ردیف های تست تيوب -١٢

. گردد
. محاسبه می گردد١/٢٠بهای ردیف فوق با اعمال ضریب ) Shell(در صورت انجام عمليات تيوب تست در خارج از پوسته -١٣

٧٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اینچ١٢تا واحدسطح مقطع

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

 اینچ۶٠تا  48 اینچ۴٨تا  36 اینچ٣۶تا  24اینچ٢۴تا  12
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
١١٠١۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

مسدود نمودن مسيرهای

)Blankورودی و خروجی (
٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

فرآیند خنثی سازی (

مبدلهایی آه تيوب آنها از

")Austenitic Steelجنس " 

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

باز نمودن چنل آاور

)Channel Cover(
۶۶٧،٣٧٠۶٩٠،٩٢٠ ٠٣۵١٨،١٩٠۶٢٨،١١٠۶۴٣،٨١٠ مورد

٠۶٠،۵٠٠٨٩۵،٨٧١)Bonnetباز نمودن بانت ( ٠۴٧٨۵،١۴٠٨٢۴،٣٩٠٨۴٧،٩۵٠ مورد

٠۶٠،۵٠٠٨٩۵،٨٧١)Channelباز نمودن چانل ( ٠۵٧٨۵،١۴٠٨٢۴،٣٩٠٨۴٧،٩۵٠ مورد

باز نمودن فلوتينگ هد

)Floating head(
٨٧١،۵٠٠٨٩۵،٠۶٠ ٠۶٧٨۵،١۴٠٨٢۴،٣٩٠٨۴٧،٩۵٠ مورد

) وShellتميز آاری پوسته (

آليه متعلقات
٠٠ ٠٧٠٠٠ مورد

شن پاشی و رنگ آميزی و

آليه متعلقات
٠٠ ٠٨٠٠٠ مورد

) وآليهShellتعميرات پوسته (

متعلقات
٠٠ ٠٩٠٠٠ مورد

۵٢٠،٧۵٣،١٧٠٧٧٣)bundleبيرون آشيدن باندل ( ١٠۶٧٨،۵٣٠٧١٢،۴۶٠٧٣٢،٨١٠ مورد

تميز نمودن بيرون وداخل

تيوب باندل بوسيله ماشين

جت.

٠٠ ١١٠٠٠ مورد

تميز نمودن پوسته و متعلقات

به وسيله ماشين جت.
٠٠ ١٢٠٠٠ مورد

رسوب زدایی درون تيوبها

بوسيله ابزار مكانيكی
٠٠ ١٣٠٠٠ عدد

بيرون آشيدن تيوبهای نمونه

(واحد عدد)
٣٢٨،٣٧٠٣٢٨،٣٧٠ ١۴٣٢٨،٣٧٠٣٢٨،٣٧٠٣٢٨،٣٧٠ عدد

١۴٩،٢۶٠١۴٩،٢۶٠جا زدن تيوبهای نمونه ١۵١۴٩،٢۶٠١۴٩،٢۶٠١۴٩،٢۶٠ عدد

Sectionزدن تيوپ (واحد 

عدد)
٨۵،٩٧٠٨۵،٩٧٠ ١۶٨۵،٩٧٠٨۵،٩٧٠٨۵،٩٧٠ عدد

Retube۶٣،۴٠٠۶٣،۴٠٠ آردن تيوب ها ١٧۶٣،۴٠٠۶٣،۴٠٠۶٣،۴٠٠ عدد

٧۵٣،١٧٠٧٧٣،۵٢٠جا زدن تيوب باندل ١٨۶٧٨،۵٣٠٧١٢،۴۶٠٧٣٢،٨١٠ مورد

٧٩٠،١،٨۴١،٢١٠١،٨٧۴)Channelبستن چنل ( ١٩١،۶٨٠،۶٧٠١،٧٧۴،٠۶٠١،٨٠٧،۶٣٠ مورد

١،۴٧٩،١۴٠١،۵١٢،٧٢٠بستن وباز آردن تست رینگ ٢٠١،٣۴۴،٧۵٠١،۴١١،٩٩٠١،۴۴۵،۵۶٠ مورد

Shell١،١١۵،٩۴٠١،٢٠١،٧٨٠ تست ٢١٨۵٨،۴٢٠٩۴۴،٢۶٠١،٠٣٠،١٠٠ مورد

Expand( ۵٢،٧٠٠۵٢،٧٠٠اآسپند تيوب ها ( ٢٢۵٢،٧٠٠۵٢،٧٠٠۵٢،٧٠٠ عدد

١١،۵٢٠١١،۵٢٠پالك آردن تيوب های معيوب ٢٣١١،۵٢٠١١،۵٢٠١١،۵٢٠ عدد

بيرون آشيدن پالگ های

معيوب
٢٣،٠۴٠٢٣،٠۴٠ ٢۴٢٣،٠۴٠٢٣،٠۴٠٢٣،٠۴٠ عدد

تعویض آند فداشونده

)Anode( 
٢٧،٢۶٠٢٧،٢۶٠ ٢۵٢٧،٢۶٠٢٧،٢۶٠٢٧،٢۶٠ عدد

Floatingبستن فلوتينگ هد (

head(
١،٣٣۴،٧٣٠١،٣٧٣،٩٩٠ ٢۶١،١٧٧،٧١٠١،٢۵۶،٢٢٠١،٢٩۵،۴٨٠ مورد

Channelبستن چنل آاور(

Cover(
٨٣٢،٢۵٠٨۶٣،۶۵٠ ٢٧۶٢٨،١١٠٧٨۵،١۴٠٨٠٨،۶٩٠ مورد

١،٣٩۶،١۶٠١،۵٠٣،۵۶٠تيوب تست ٢٨١،٠٧٣،٩٧٠١،١٨١،٣٧٠١،٢٨٨،٧٧٠ مورد

٠۶٠،۵٠٠٨٩۵،٨٧١)Bonnetبستن بانت ( ٢٩٧٨۵،١۴٠٨٢۴،٣٩٠٨۴٧،٩۵٠ مورد

٨٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اینچ١٢تا واحدسطح مقطع

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

 اینچ۶٠تا  48 اینچ۴٨تا  36 اینچ٣۶تا  24اینچ٢۴تا  12
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
١١٠١۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

Bottle١،٠٧٣،٩٧٠١،٠٧٣،٩٧٠ تست ٣٠١،٠٧٣،٩٧٠١،٠٧٣،٩٧٠١،٠٧٣،٩٧٠ مورد

combined٢،١۴٧،٩۴٠٢،١۴٧،٩۴٠ تست ٣١٢،١۴٧،٩۴٠٢،١۴٧،٩۴٠٢،١۴٧،٩۴٠ مورد

بازآردن مسيرهای بسته (

De Blank( 
٠٠ ٣٢٠٠٠ مورد

تست تحت خالء(جهت

Surfaceمبدلهای 

condenser(

٠٠ ٣٣٠٠٠ مورد

" وJoint Expansionنصب "

قفل آردن آن جهت تست و

آزاد نمودن آن پس از عملی

٣،٩٠٩،٢٣٠٣،٩٠٩،٢٣٠ ٣۴٣،٩٠٩،٢٣٠٣،٩٠٩،٢٣٠٣،٩٠٩،٢٣٠ مورد

سنگ زدن محل جوش تيوبها

به تيوب شيت در مبدلها جهت

بيرون آوردن فيکس تيوبها

٣٢٨،٣٧٠٣٢٨،٣٧٠ ٣۵٣٢٨،٣٧٠٣٢٨،٣٧٠٣٢٨،٣٧٠ عدد

جازدن و جوشكاری تيوبها به

تيوب شيت
٣۵٣،۵٧٠٣۵٣،۵٧٠ ٣۶٣۵٣،۵٧٠٣۵٣،۵٧٠٣۵٣،۵٧٠ عدد

باز آردن پيچ و مهره های

متصل آننده تيوب باندل به

پوسته در مبدلهای فشار باال

٠٠ ٣٧٠٠٠ مورد

اعمال پوشش داخلی

)Lining(
٠٠ ٣٨٠٠٠ متر مربع

عمليات سنگ زنی و

 دارCladجوشكاری متعلقات 
٠٠ ٣٩٠٠٠ مورد

باز آردن پليتها و جدا نمودن

واشرهای مربوطه در

Plate Typeمبدلهای 

٠٠ ۴٠٠٠٠ عدد

بستن پليتها به انضمام

واشرهای مربوطه در

Plate Typeمبدلهای 

٠٠ ۴١٠٠٠ عدد

باز نمودن اتصاالت و بيرون

آشيدن باندل مبدلهای

double pipe

٠٠ ۴٢١،۵۵٠،٩٠٠٠٠ عدد

بستن اتصاالت و جازدن باندل

double pipeمبدلهای 
٠٠ ۴٣٢،٠٩۴،٢٧٠٠٠ عدد

اصالح و ترميم بافل ،تایراد

) ،tube sheetوتيوب شيت

tie rod ،baffle(

۵۴٨،۴٣٠۵۴٨،۴٣٠ ۴۴۵۴٨،۴٣٠۵۴٨،۴٣٠۵۴٨،۴٣٠ عدد

٨١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کولرهای هوایی
١١٠٢۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

مسدود آردن مسير های

ورودی و خروجی  و باز آردن

De blank/Blankمجدد آنها(

٠١۵١٨،١٩٠ مورد

خنثی سازی تيوبهای از جنس

فوالد ضد زنگ آستنيتی با

محلول آربنات دو سود

٠٢٠ مورد

باز آردن ترمو ولها و سایر

تجهيزات ابزار دقيق
٠٣٠ عدد

بازآردن و بستن

)Plugsپالگها(
٠۴٩۵،٠٠٠ عدد

تميز نمودن داخل تيوبها ٠۵٠ مورد

انجام وایر برس تيوبها ٠۶٠ عدد

بيرون آشيدن تيوبهای نمونه ٠٧٧٧٩،٩۵٠ عدد

پالگ آردن تيوب ٠٨٣٣،١٧٠ عدد

ترميم محل نصب پالگ

(قالویزآاری وخزینه آاری)
٠٩٧٣،۴٩٠ مورد

باز آردن و بستن آاور هدر

باآس (در آولرهای هوایی

نوع آاور دار)

١١٣،۴۵۴،٢٨٠ عدد

باز آردن و بستن ورقهای

بادگير
١٣٠ عدد

باز آردن و بستن آرآره های

)Louverروی فن(
١۴۴٣۶،٣٩٠ عدد

تنظيم و روانكاری آرآره های

)Louverروی فن(
١۵٩٨،٢٣٠ عدد

باز آردن ونصب باندل در محل

 ) و قفلStructureاستراآچر(

آردن وباز نمودن

١۶٠ عدد

١٧٨١،٧٧٠ )Re tubeتعویض تيوبها ( عدد

آزمایش هيدرواستاتيك فين

تيوبها
١٨١،۴٣۴،۵٩٠ عدد

جوشکاری پالگهای معيوب ١٩٢١٢،۵٧٠ عدد

٨٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - مخازن

مخازن -فصل دوازدهم

مقدمه

 باشدنت ها ، ميكسرها ، ادوات اطفاحریق ، گيج گالس ، ترموول ، ترموآوپل میردیف باز و بسته آردن اتصاالت شامل شيرهای اطمينان ، خالء شكن ها ، و-١
.

. گرددبرای عمليات موضوع این ردیف از ردیف های فهرست بهای ابنيه استفاده می" تخليه شن زیر ورق آف مخازن "ردیف -٢
.از فصول فعاليت های آارگاهی استفاده می گردد" آف مخازنSumpساخت و تعمير "برای ردیف -٣
، دریچه های غيرفلنجی "باز آردن و بستن دریچه های مربوط به مخازن سقف ثابت"منظور از ردیف -۴

.فلنج ها استفاده خواهد شدمی باشد، برای دریچه های فلنجی از فصل لوله آشی و زیر فصل بازو بستن 
انجام عمليات تعویض برای . ورق باالیی سقف می باشد» تعویض ورق سقف شناور«منظور از ردیف -۵

.  به بهای ردیف فوق انجام می شود١/٢٠ورق های پانتون و سقف زیرین با اعمال ضریب 
.ان فعاليت  تعمير ورق منظور خواهد شد متر مربع و باالتر از آن را شامل می گردد، آمتر از این مقدار به عنو٢فعاليت های تعویض ورق، -۶
چنانچه نياز به بازآردن مفصل فلنج باشد ،. شامل روانكاری ، رفع گرفتگی ،صافكاری پين یا صفحه در محل می باشد "  فلزی مفصلی - Roof Drain" تعمير-٧

.هزینه باز و بستن از زیر فصل فلنج ها پرداخت می گردد
.از بهای ردیف های فصل ارت و برق گير استفاده می شود" سيستم حفاظت آاتدی و برق گيرهای مخزن" برای ردیف -٨

٨٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - مخازن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن
١٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوازدهم - مخازن

قراردادن پایه های مخازن

سقف شناور در حالت

تعميراتی

٠١٨٩،۴۵٠ مورد

نصب و برداشتن

مسدودآننده ها روی ورودی

ها و خروجی ها

٠٢٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه های

روی سقف مخازن ثابت
٠٣۵٢٨،٨٠٠ مورد

بازآردن و بستن آليه اتصاالت ٠۴٠ مورد

نصب و برداشتن دمنده ها ٠۵٢١٩،٢٨٠ مورد

بریدن، تميزآاری و نصب و

جوشكاری ورق نمونه
٠۶۵٨٨،٩٣٠ عدد

تعویض ورق آف ٠٧٩،٧٢٠ کيلوگرم

تعویض ورق انوالر ٠٨١٩،۴۴٠ کيلوگرم

Curve angleتعویض   ٠٩٣٨٢،٨٧٠ متر

تعویض ورق دیواره ١٠١٨،۶٢٠ کيلوگرم

تعویض ورق سقف ثابت ١١٩،٩١٠ کيلوگرم

تعویض ورق سقف شناور ١٢١٣،٧۶٠ کيلوگرم

تعمير سازه سقف ثابت ١٣١٣،٧٣٠ کيلوگرم

تعویض آب بند مخازن سقف

شناور
١۴٠ مترطول

 - انعطافRoof Drainتعویض 

پذیر
١۵٢٠٧،۶۴٠ مترطول

 -Roof Drainتعمير مفصل 

فلزی مفصلی
١۶٣۶٠،۵١٠ مورد

سيستم اطفا حریق ١٧٠ مورد

تعمير و بازسازی آویل مخزن ١٨٠ مترطول

سيستم حفاظت آاتدی و برق

گيرهای مخزن
١٩٠ مورد

تست های مورد نياز مخزن ٢٠٠ مورد

٨۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

کوره ها -فصل سىزدهم

مقدمه

.واىر برس ، سنگ زنى ، سند بالست و تمىزآارى سطح تىوب ها مى باشد: ردىف آماده سازى تىوب هاى آوره جهت بازرسى شامل -١
.استفاده مى باشدآردن تىوب هاى آوره براى دو نمونه هدردار و داراى زانوى برگشتى قابل re tubeردىف هاى مربوط به-٢
.از فصول آرافت استفاده مى گردد" Refractoryتعمىر " برنر آوره از ردىف هاى فصل فعالىت هاى آارگاهى و براى Box) فلزآارى(براى تعمىر -3
ردىف هاى در صورت پىچ و مهره اى بودن ، از بهاى اىن ردىف و در غىر اىنصورت از " تعوىض ورق بدنه ، آانال ها و دودآش آوره ها"در ردىف -۴

 ،١/۵٠ب یبرشكارى و جوشكارى با ضر
. فعالىت هاى آارگاهى استفاده مى شود

 یف های محرک از ردی قسمت هایبراى تعمىر تمامى اجزا بجز قسمت محرك مىباشد و برا" تعمىر ، روانكارى و تنظىم مجموعه دمپر"بهاى ردىف -۵
.فصل برق و دوار استفاده شود

. شودیراالت استفاده ميرات شيرفصل تعمی زیف هایاز رد" تعمىر گىوتىن ولو" یبرا-۶
.پرداخت مى گردد " Half tube hangerباز و بستن " دو برابر بهاى  ردىف tube hangerبراى -٧
.ظ نشده است، دستگاه تىوب اآسپندر به عهده آارفرما مى باشد و در آنالىز ردىف لحا" رول آردن آردن تىوب هاى آوره"در ردىف -٨
.از زىرفصل آزماىشات آارهاى لوله آشى استفاده مى گردد" تنش زداىى محل جوش تىوب ها"ات يبراى عمل-٩
براى مسىرهاى مشعل و پاىلوت آوره هاى مى باشد و بهاى ردىف براى هر " تمىزآارى و رفع گرفتگى مسىرهاى گاز به وسىله هوا"ردىف -١٠

.انشعاب مى باشد
زىر فصل آزماىشات لوله آشى روزمىنى بعد از اعمال ضراىب مربوط " تست هىدرواستاتىك"براى تست هىدرواستاتىك تىوب آوره ها ازردىف -١١

. استفاده مى گردد٠/۵٠به طول مسىر و با اعمال ضرىب 

٨۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

نصب و برداشتن مسدود

آننده ها روی ورودی ها و

خروجی ها

٠١٠ مورد

آماده سازی آوره جهت

عمليات آك زدایی
٠٢٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه های

ورودی 
٠٣٧۵٣،١٨٠ مورد

تامين روشنایی ٠۴٠ مورد

خنثی سازی سطوح خارجی

تيوب های آوره با متریال

استنيتی

٠۵٩٢،٣٠٠ متر مربع

٠۶١،۵٨٩،۶٧٠ برنرBOXباز آردن و بستن  مورد

 برنرBOXتعمير (فلزآاری)  

مربوطه
٠٧٠ مورد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

برنرهای گازسوز و تنظيم و

بستن

٠٨١،۵۴۶،٧٠٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

 سوز و تنظيم وoilبرنرهای 

بستن

٠٩١،۶۶٧،٨۶٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

pilotو تنظيم و بستن 
١٠٧٧٣،٣۵٠ عدد

airتعمير، روانكاری و تنظيم 

registerها 
١١۶٢٩،٠١٠ عدد

باز آردن، تست و بستن

flexible hose
١٢١٣٧،٣٠٠ مورد

١٣٠ برنرrefractoryتعمير  عدد

air test و soap test

مسيرهای گاز
١۴١،٠٧۶،۴٢٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های بازدید
١۵١٣٧،٣٠٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های انفجار
١۶١٣٧،٣٠٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های دسترسی به

تيوب ها

١٧١،٠٢٣،٣٨٠ مورد

١٨٠  دریچه هاrefractoryتعمير  عدد

تعویض ورق بدنه، آانال ها و

دودآش(دیواره، سقف و آف)
١٩١،٠٢٣،٣٨٠ مورد

تعمير سازه آوره ٢٠٠ کيلوگرم

 روی بدنه، آانالpatchنصب 

ها و دودآش
٢١٠ مورد

) بدنه، آانالbuild upترميم (

ها و دودآش
٢٢٠ مترطول

آماده سازی قسمت هایی از

بدنه، آانال ها و دودآش

جهت ضخامت سنجی

٢٣٢۶،٧۶٠ مورد

٨۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

تعمير، روانكاری و تنظيم

مجموعه دمپر
٢۴١،۶١٨،۵۴٠ مورد

puppetباز آردن و بستن 

valveهای مربوط به دوده 

زداها

٢۵۴۶٠،١١٠ عدد

بازآردن، تعمير و بستن آليه

متعلقات دوده زداها
٢۶٣،۶٢۵،٧٣٠ عدد

expansionتعمير و تعویض 

jointو برزنت مربوط به آانال 

ها

٢٧٢،١٧۶،٩۶٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و بستن

فيلترهای هوای ورودی به فن

آوره

٢٨١،١٩۵،۵۵٠ عدد

airبازآردن و بستن 

preheaterمربوط به آوره 
٢٩٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و نصب

ترموول ها
٣٠۵۶٢،٠۴٠ عدد

بازآردن، روانکاری و بستن

گيوتين ولو مربوط به آانال

های آوره

٣١٧،۵٧٢،٧٧٠ عدد

بازآردن و بستن ساپورت

های هاف تيوب هنگر مربوط

به تيوب ها

٣٣٢،٠٠١،٨٠٠ عدد

آماده سازی تيوب های آوره

جهت بازرسی
٣۴۵٩،٩٧٠ مورد

بازآردن، تميزآاری و بستن

 های آورهheaderپالگ های 
٣۵٧١۶،٠٣٠ عدد

برشكاری و بيرون آشيدن

تيوب های آوره
٣٧٢،٢۵۶،٣۶٠ عدد

بيرون آشيدن تيوب باقيمانده

 و احيایheaderاز داخل 

headerسطوح داخلی 

٣٨٨٧٩،٠۶٠ عدد

جازدن تيوب ها ٣٩١،٨١٠،٠٧٠ عدد

نصب و جوشكاری تيوب ها و

اتصاالت
۴٠۴،٠١۵،٣٣٠ عدد

۴١٩۶۵،٣۶٠ هاheaderنصب  عدد

رول آردن  تيوب ها ۴٢١،۶٠۶،٢٠٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن تيوب

شيت
۴۴١٠،٢٠٢،٧٨٠ عدد

تعمير تيوب شيت ۴۵٠ عدد

شستشوی تيوب های فين

دار
۴٧٠ عدد

جداآردن، نصب و جوشكاری

skin thermocoupleها 
۴٨١،۴٢٠،٢١٠ عدد

۵٠١،٠١۵،۶٩٠ هاair registerباز و بستن عدد

تميز کاری و رفع گرفتگی

مسيرهای گاز به وسيله آب یا

هوا 

۵١١۴۶،٠٣٠ مورد

٨٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

باز و بستن دمپر  ۵٢٧،۵٧٢،٧٧٠ مورد

٨٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دیگ های بخار -فصل چهاردهم

مقدمه

 غير اینصورت برای دیگ های در صورت پيچ و مهره ای بودن ، از بهای این ردیف استفاده می گردد ، در" باز و بستن ورق های بدنه دیگ های بخار"در ردیف -١
بخار با بدنه دارای 

. استفاده می گردد١/۵٠ارگاهی و با اعمال ضریب ریفرآتوری ازردیف های زیرفصل برشكاری و جوشكاری آارگروه فعاليت های آ
.ی یك طرف تيوب ميباشدبهای ردیف مسدود آردن تيوب ها به وسيله پالگ فلزی به روش جوشكاری برا-٢
.در آناليز لحاظ نشده استدر ردیف های رول آردن تيوب ها ، دستگاه اآسپندر بر عهده آارفرماست و -٣
 استفاده ١/٢۵ اینچ از بهای این ردیف با ضریب ٢ اینچ و آمتر می باشد برای تيوب های باالی سایز ٢برای تيوب ها با سایز "ردیف تعویض تيوب های رولی -۴

.می گردد
.برای یك سر تيوب می باشد" رفع نشتی از تيوب های رولی"بهای ردیف -۵

٨٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دیگ های بخار
١۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

نصب و برداشتن

مسدودآننده های ورودی ها

و خروجی ها

٠١٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه ها ٠٢٧۵٣،١٨٠ مورد

باز آردن و بستن عایق های

سطوح خارجی
٠٣٠ متر مربع

باز آردن و بستن ورق های

بدنه دیگ بخار
٠۴١،٠٢٣،٣٨٠ متر مربع

باز آردن و بستن متعلقات

داخلی واتر درام و استيم

درام

٠۵١،٢٠۶،٣٣٠ عدد

مسدود آردن تيوب ها به

وسيله پالك های چوبی  و

خارج آردن آنها

٠۶٣٢،٨۶٠ عدد

مسدود آردن تيوب ها به

وسيله پالك های فلزی به

روش جوشكاری

٠٧٧۶١،۵٣٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت فلنجی
٠٨٨٨٣،٢٣٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت پيچی
٠٩١،١٢٨،٢۵٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت جوشی
١٠١،٩٣١،٨٧٠ عدد

باز آردن و بستن مجدد پالك

های هدرها
١١٢۴٩،٢۵٠ عدد

تعویض تيوب های جوشی ١٢٢،۵٢۵،٣١٠ عدد

تعویض تيوب های رولی ١٣١،٧٨٠،٩٨٠ عدد

رفع نشتی از تيوب های

رولی
١۴۵٢٧،٠٧٠ عدد

باز آردن و نصب مجدد

صفحات جداآننده در نقاط

مختلف

١۵٩۶٩،۴۵٠ عدد

باز آردن و بستن مجموعه

 مربوطهBOXبرنر و 
١۶٠ مورد

 برنرBOXتعمير (فلزآاری)  

مربوطه
١٧٠ مورد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

برنرهای گازسوز و تنظيم و

بستن

١٨٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

 سوز و تنظيم وoilبرنرهای 

بستن

١٩٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

pilotو تنظيم و بستن 
٢٠٧۶۶،٠۶٠ عدد

airتعمير، روانكاری و تنظيم 

registerها 
٢١۶٢٩،٠١٠ عدد

باز آردن، تست و بستن

flexible hose
٢٢١٣٧،٣٠٠ عدد

٩٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دیگ های بخار
١۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

puppetباز آردن و بستن 

valveهای مربوط به دوده 

زداها

٢٣۴۶٠،١١٠ عدد

بازآردن، تعمير و بستن آليه

متعلقات دوده زداها
٢۴٣،۶٢۵،٧٣٠ عدد

expansionتعمير و تعویض 

jointو برزنت مربوط به آانال 

ها

٢۵٢،١٧۶،٩۶٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و بستن

فيلترهای هوای ورودی به فن

بویلر

٢۶١،١٩۵،۵۵٠ عدد

airبازآردن، تعمير و بستن 

preheaterمربوط به بویلر 
٢٧٠ عدد

Hot Set٢٨٨۵٨،١۴٠ شيرهای اطمينان مورد

هيدروتست بویلر ٢٩۴٢٩،٠٧٠ مورد

باز و بستن باکس های

رطوبت گير داخل استيم درام
٣٠١،۴٢٠،١٨٠ مورد

بازکردن و بستن هدر

سوپرهيتر
٣١٢،۴۵٠،۶۵٠ مورد

تعویض تيوب فيندار

اکونومایزر
٣٢٢،٨٣٠،٠٨٠ مورد

رفع نشتی از تيوب اکونومایزر ٣٣۶٧٣،٣٨٠ مورد

٩١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

آب شيرین کن ها -فصل پانزدهم 

مقدمه

.منظور از عدد یك افكت آبشرینكن می باشد"  تستLevel� در ردیف-١
. استفاده می گردد١/۵٠ و برای تعميرات تيوب شيت از ضریب ٢برای تعميرات بافل از ردیف های فعاليت های آارگاهی با ضریب -٢
.بهای آناليز شده برای یك ردیف می باشد " Demister Pad و بستن باز آردن و تميز آاری"در ردیف -٣

٩٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرین کن ها
١۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

بازآردن و بستن دریچه ها ٠١٨٩٧،۵٢٠ عدد

بيرون آشيدن تيوب های

نمونه (واحد عدد)
٠٢٧٠۶،٣٨٠ عدد

جا زدن تيوب های نمونه ٠٣٩١۵،٢٣٠ عدد

Sectionزدن تيوپ (واحد 

عدد)
٠۴٣١٨،٩۶٠ عدد

Retube٠۵۴٢٣،٣٩٠ آردن تيوب ها مورد

٠۶۵٢،٧٠٠ )Expandاآسپند تيوب ها ( مورد

پالك آردن تيوب های معيوب ٠٧١١،۵٢٠ مورد

تعویض آند فداشونده

)Anode( 
٠٨٢٧،٢۶٠ عدد

)Shellتعميرات پوسته ( ٠٩٠ عدد

Level Test ١٠۵٠٧،۶٧٠ عدد

شل تست ١١٧۶٣،٠۴٠ عدد

تيوب تست ١٢١،٠٧٣،٩٧٠ عدد

اعمال پوشش داخلی

)Lining(
١٣٠ عدد

ترميم پوشش داخلی

)Lining(
١۴٠ عدد

اصالح و ترميم بافل  ١۵٠ مورد

اصالح و ترميم  تيوب شيت ١۶٠ مورد

باز آردن، تميزآاری و بستن

دریچه های آبنما
١٧۵٢٧،٨١٠ مورد

باز آردن، تست و تميزآاری و

بستن نازل اسپری آب
١٨٣١٨،٩۶٠ مورد

تعمير و تميزآاری هدر نازل ها ١٩٣١٨،٩۶٠ مورد

تعویض هدر نازل ها ٢٠٢٢٨،٨١٠ مورد

بازآردن، تميزآاری و بستن

Demister Pad
٢١۵٣٠،۵٨٠ مورد

تعویض مش ها ٢٣٢۴٨،٧۶٠ مورد

بازآردن، ترميم و تنظيم و

Baffleبستن تالطم گير(

Plate(

٢۴۵٢٧،٨١٠ مورد

تعویض رابچر دیسك ٢۵٢٨١،٠٢٠ مورد

 آبCAPباز کردن و بستن 

شيرین کن
٢۶٣،٩٠٢،٠٨٠ مورد

باز کردن و بستن صفحات

Rear Plate و  Vapour Box
٢٧١،١٣٩،٢٢٠ مورد

تعویض  رابرگرومت ٢٨٢٢٨،٨١٠ مورد

شاور تست ٢٩۵٨٩،٩٠٠ مورد

بازکردن, تعمير, تميزکاری و

بستن اجکتور
٣٠۵٨٩،٩٠٠ مورد

بازکردن و بستن درب

کندانسور
٣١١،٠٢١،۴٠٠ مورد

بازکردن, تميزکاری و بستن

اوریفيس پليت
٣٢٢٢٨،٨١٠ مورد

٩٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرین کن ها
١۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

وکيوم تست ٣٣٣١٨،٩۶٠ مورد

تعویض رابرگسکت های بين

افکت ها
٣۴١،۴١۶،٢۴٠ مورد

تخليه و شارژ رسوب گيرها ٣۵١،١۵٠،٩۵٠ متر مکعب

ببرون کشيدن و جازدن

محافظ تيوبها
٣۶١٣،١٣٠ عدد

٩۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

برج های خنک کننده -فصل شانزدهم 

مقدمه

٩۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده
١۶٠١۶٢

گروه کد

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

جداسازی و تخليه آليه قطره

گيرها، پرآننده ها و نگهدارنده

آنها و نصب مجد

٠١٢،٣٣٠،٢٧٠ متر مکعب

تعویض افشاننده های مربوط

به حوضچه آب گرم
٠٢١٠٧،۴۶٠ عدد

تعمير و ترميم سازه برج ٠٣١٠٧،۴۶٠ کيلوگرم

تعمير دیواره های دو طرف

برج
٠۴٠ متر مربع

تعمير، ترميم و تقویت پایه ها

و نگهدارنده فن ها و

الكتروموتورها (فلزی)

٠۵٠

تعمير و ترميم و تعویض

قطعات تنوره فن
٠۶٧۶۶،۶٢٠ عدد

تعمير رایزرها ٠٧٠ عدد

٩۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - ظروف

ظروف -فصل هفدهم

مقدمه

٩٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - ظروف

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف
١٧٠١۶٢

گروه کد

فصل هفدهم - ظروف

باز آردن، تخليه، ترميم و

بستن مش ها
٠١١،۵۴۴،٨٣٠ متر مکعب

تخليه، شستشو و بارگيری

سراميك و راشينگ رینگ
٠٢٢،٢٧٢،٠۶٠ متر مکعب

تعمير یا تعویض نگهدارنده ها ٠٣٧٣،٣١٠ کيلوگرم

تست هيدرواستاتيک ظروف ٠۵۶۶،٢٨٠ متر مکعب

تعمير آویل داخلی ظرف ٠۶٨۴٧،۵۴٠ مترطول

تست آویل داخلی ظرف ٠٧٠ مورد

باز و بستن باکس های

رطوبت گير داخل جداکننده

فشارباال

٠٨٢،٨۴٠،٣۶٠ مورد

٩٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

ادوات متفرقه -فصل هجدهم

مقدمه

٩٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلر
١٨٠١۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

٠٢٠ فلرtipتعویض  مورد

تنظيم ایستایی فلر به وسيله

مهارها
٠٣٠ مورد

تعویض یا ترميم الینر قسمت

پایين فلر
٠۴٠ مورد

تعمير سيفون ٠۵٠ مورد

تعمير تيپ فلر ٠۶٠ مورد

تعویض گسکت الین های فلر ٠٧٠ مورد

١٠٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهای آب صنعتی
١٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر آردن محتویات

مخزن شامل رزین یا شن
٠١۶٣٧،۵۶٠ متر مکعب

باز آردن و بستن نازل ها ٠٢١١،٨٠٠ مورد

باز آردن و بستن آب پخشكن

ها
٠٣٩،٨٣٠ مورد

باز آردن و بستن صافی های

آف
٠۴٩،٨٣٠ مورد

ترميم دیواره داخلی و سينی

آف مخزن
٠۵٠ مورد

تعویض آارتریج فيلتر ٠۶١۶،٨۵٠ عدد

باز و بستن دریچه غشاء

)membrane(
٠٧۵۴١،١۵٠ مورد

)membraneتعویض غشاء ( ٠٨٢٧،٧٣٠ مورد

١٠١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهای هيدروکربنی
١٨٠٣۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر آردن محتویات

فيلتر
٠١۶٣٧،۵۶٠ متر مکعب

باز آردن و بستن صافی های

آف
٠٢١١،٨٠٠ مورد

ترميم دیواره داخلی و سينی

آف مخزن
٠٣٠ مورد

تعویض یا ترميم صافی ٠۴٣٩،٣٢٠ متر مربع

تعویض آارتریج فيلتر ٠۵٣٣،٧٠٠ عدد

خارج نمودن و جایگذاری

گویهای سراميکی
٠۶٢،۶٩٠ عدد

١٠٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

تلمبه ها -فصل نوزدهم

مقدمه

فعاليت های تعميراتی تصویب " پمپ شناور"و " پمپ عمودی "،" پمپ اورهنگ" از به دليل یكی بودن فعاليت های تعميراتی روی پمپ های گریز از مرآز اعم -١
شده برای همه در نظر

. گرفته شده است
.هستند جهت تعمير آن باید به فصل ولوها مراجعه شود" Relief  valve "با توجه به اینكه پمپ های روتاری دارای سيستم-٢
.اسكرو ، جزو تلمبه های روتاری لحاظ  شده اند -۵فالآس بل ممبر  -۴لوپ پمپ  -٣گير پمپ  -٢تيغه ای ،  -١: تلمبه های  -٣
.ميل لنگ ، شاتون ، یاتاقان، آراس هد و آاسه نمدمی باشد: شامل "Crank case"قسمت-۴
.و رینگ ها می باشد) بوش(پيستون ، پالنجر، دیافراگم ، ولوها ، الینر: شامل "Pump Case"قسمت-۵
.دیفلكتور، آاور، آاسه نمد، شيلد و روغن پخش آن می باشد: تلمبه های گریز از مرآز  شامل " Bearing Housing"متعلقات در ردیف بازآردن و خارج آردن-۶
. درصد ردیف فوق منظور خواهد شد٣٠ تعمير و مونتاژ مكانيكال سيل سينگل و دبل از نوع آارتریج مد نظر باشد" در ردیف -٧
.قابل پرداخت نخواهند بود" دراوردن و نصب مجدد پمپ"سایر ردیف های این فصل به استثنای آیتم " تعمير اساسی تلمبه"در صورت پرداخت ردیف -٨
.در فصل تلمبه ها باالنس در محل می باشد " باالنس روتور" منظور از ردیف -٩
 ليتر از ردیف های فصل سيستم های ٢٠ ليتر روغن تعلق می گيرد برای مازاد بر ٢٠برای حداآثر تا " تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب " ردیف دوم -١٠

جانبی ،زیر فصل آارهای
. عمومی استفاده می گردد

 در قيمت ردیف فوق ١/۴٠ضریب ) Double(می باشد برای تعمير حالت دبل ) Single(ردیف باز آردن و تعمير مكانيكال سيل برای مكانيكال سيل سينگل -١١
..اعمال و محاسبه می گردد

. نمی باشدباز و بستن فلنج اصلی ورودی و خروجی جز ردیف  بازآردن و بستن اتصاالت  -١٢

١٠٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 2 [3] 2

KW 15>KW 15<= P <75 KWKW 75<= P <200 KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

روتاری
١٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن پایه ها و آليه

اتصاالت و بستن مجدد آن
٠١٠۶٨٠،۶۵٠۶٨٠،۶۵٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢١٣،٣٧٠٢١٣،٣٧٠٢١٣،٣٧٠ مورد

بازآردن و خارج آردن  

Bearing Housingو متعلقات 

و بستن مجدد

٠٣١،٩۶۴،۶۴٠١،٣٠٠،٨٩٠١،٧٢۴،٨٧٠ مورد

خارج نمودن و تعویض پكينگ

ها یا آاسه نمدها
٠۴١،۶۶٣،٢٧٠١،٢۶٩،٠٨٠١،٢۶٩،٠٨٠ مورد

باز آردن، تعمير و بستن

مكانيكال سيل
٠۵٢،٧٢۶،۵٠٠٢،٨٠٣،٠٩٠٢،٨١١،۵٢٠ مورد

بازآردن آاور و بستن مجدد ٠۶٩۶٧،٧٣٠٧۴٩،٣٠٠٨۶٢،٧۴٠ مورد

خارج نمودن روتورها (محور و

اسكرو یا گير)
٠٧۵٩٣،٧۴٠٧١٨،٠٠٠٨۵۵،٨۵٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٠٨٢١٣،٣٧٠۴٢۶،٧۵٠۴٢۶،٧۵٠ مورد

اندازه گيری ها و عيب یابی

قطعات و صدور دستورالعمل

های تعميرات آارگاهی 

٠٩١،۵٠۵،٢٠٠١،٢١۴،٠٢٠١،۶۶۶،٩۵٠ مورد

تعویض الینر ١٠١،٩٧٧،٩١٠١،۶٢٩،٧۶٠١،٧٨۶،٩۶٠ عدد

رفع گرفتگی از مسيرهای

آولينگ
١٢٩۴٨،٧۴٠۶۵۶،١٧٠۶۵۶،١٧٠ مورد

سایز نمودن یاتاقان ها ١٣٩٩٣،٧٧٠٧۶٠،۴۴٠٧۶٠،۴۴٠ مورد

باالنس روتور در محل ١۴١،٢۵۵،٩٧٠٢،١٠۴،٢٧٠٢،۴٠۴،٨٩٠ مورد

آنترل نهایی، اندازه گيری و

مونتاژ قطعات تلمبه
١۵٢،٧٨٧،۴٣٠٢،۶٠٢،۶١٠٢،٩٠۴،٩٩٠ مورد

هيدرواستاتيك تست ١۶١،٧۶٧،۵۴٠١،٣٧٩،۴٩٠١،۵٨٣،٣٢٠ مورد

تعمير اساسی تلمبه ١٧٠٠٠ دستگاه

١٠۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

رفت و برگشتی
١٩٠٢۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن و بستن پایه ها و

آليه اتصاالت
٠١۴۵٣،٧۶٠۶٨٠،۶۵٠٩۶٩،۶٢٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢١٣،٣٧٠٣٢٠،٠۶٠۴٢۶،٧۵٠ مورد

جدا آردن گيرباآس از پمپ و

بستن مجدد
٠٣۴٨۶،٢۶٠٧٢٩،٣٨٠٨٢۴،٠٣٠ مورد

باز آردن اجزای داخلی سمت

Crank caseو بستن مجدد 
٠۴۴١٠،۴٧٠۶١۵،٧٠٠٩۶۴،٣١٠ مورد

باز آردن اجزای داخلی سمت

pump caseو بستن مجدد 
٠۵۶٠٧،۵۶٠٨١٢،٨٠٠١،٢٠٨،۴١٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٠۶٢٢۶،٨٨٠٣٠۵،۴٨٠٣۴۴،٧٨٠ مورد

اندازه گيری ها و عيب یابی

قطعات و تهيه دستورالعمل

های تعميراتی

٠٧۵٩۵،٣۶٠۶۴٧،٣٢٠۶۶٣،٩٧٠ مورد

باز آردن و تعمير آب بند و

بستن مجدد
٠٨۴٣٧،۴۵٠۶۶۴،٣٣٠٨٩١،٢١٠ مورد

تنظيم و رفع اشكال از یاتاقان

ها
٠٩۴٣٩،۴٧٠۶۵۵،٩١٠٨۵۵،٨۵٠ مورد

بازآردن، تعمير و تست

ولوهای ورودی و خروجی و

بستن مجدد

١٠٢٢۶،٨٨٠٣۴٠،٣٢٠۵١۵،٨۵٠ مورد

بازدید و رفع اشكال از

سيستم آآوموالتور و شارژ

گاز.

١١٣٧۴،٢۴٠٣٧۴،٢۴٠١،٠٠٧،۶۶٠ مورد

اندازه گيری و آنترل نهایی

تلمبه قبل از نصب
١٢۴٠٧،۶۶٠۴٠٧،۶۶٠۶١١،۴٩٠ مورد

بررسی و تعميرات اساسی

سيتم های تزریق روغن

(چكاننده)

١٣۴١٠،۴٧٠۴١٠،۴٧٠۵١٧،١۶٠ مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده

روغن و شير یكطرفه مربوطه

. اتصاالت آن

١۴٢٠۵،٢٣٠٢٠۵،٢٣٠٢٧٢،۶٢٠ مورد

تعمير اساسی تلمبه ١۵٠٠٠ دستگاه

١٠۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

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

KW

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

KW 15=>75 KW <= P < 200
KW

200 KW <= P <
400 KW

400 KW <= P <
800 KW

800 KW <= P <
1500 KW رديف

بهاي واحد (ريال)

گریز از مرکز
١٩٠٣۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن و بستن پایه ها و

آليه اتصاالت
۴٢۶،٧۵٠١،٢٨٠،٢۴٠ ٨۵٣،۵٠٠ ٠١٢١٣،٣٧٠۴٢۶،٧۵٠۴٢۶،٧۵٠ دستگاه

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن و گریس

٢٠٨،٨۵٠٢٠٨،٨۵٠ ٢٠٨،٨۵٠ ٠٢٢٠٨،٨۵٠٢٠٨،٨۵٠٢٠٨،٨۵٠ دستگاه

بازآردن و خارج آردن

Housing Bearingو متعلقات 

و بستن مجدد(برای هر

محفظه یاتاقان)

١،۴١٠،٠٨٠٢،٩٨١،۵٠٠ ١،۶٩٢،٠٩٠ ٠٣۴۴٠،٩٢٠۶٧١،٢٨٠٧۴٩،٨٨٠ مورد

تعویض پكينگ ها(برای هر

محفظه آب بندی)
٧٨۶،۴۶٠٠ ٩٠١،۶۴٠ ٠۴٢٣٠،٣۶٠۶٧١،٢٨٠٧٨۶،۴۶٠ مورد

بازآردن، تعمير و مونتاژ

مكانيكال سيل
١،٢٨٠،٧٧٠١،٩٠۴،٨٧٠ ١،۵٣۶،٩٢٠ ٠۵۶٢۴،١٠٠٧۶١،٩۵٠٨٩٩،٧٩٠ عدد

بازآردن آاور تلمبه و بستن

مجدد
١،۵٣۴،١٩٠٢،٧٩٢،۶٨٠ ٢،٠٠٨،٨٢٠ ٠۶١٣٧،٨۵٠۴۴۴،۵٨٠٨٣٩،٠٠٠ دستگاه

خارج نمودن محور و جداآردن

پروانه ها و بوش ها و بستن

مجدد

٢،٩٣٩،١٨٠۴،٧١٣،٠۶٠ ٣،۶٩٣،۶٢٠ ٠٧٣٧۴،٢۴٠١،٢٠٧،۴۵٠٢،١٠٨،٨١٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
١٩۶،۴٩٠٣١۴،٣٩٠ ٢٣۵،٧٩٠ ٠٨٣٩،٣٠٠٧٨،۶٠٠١١٧،٩٠٠ دستگاه

اندازه گيری ها و عيب یابی و

تهيه دستورالعمل های

تعميرات آارگاهی

٩۴٨،١۴٠١،۶٢۵،۴٣٠ ١،٢٨٣،٧٨٠ ٠٩٧۵٨،١٣٠٨٣٢،٩۶٠٨٣٢،٩۶٠ دستگاه

رفع گرفتگی از مسيرهای

آولينگ
۵٣٨،۵۵٠۶٧٣،١٩٠ ۵٣٨،۵۵٠ ١١۵۶،٠۴٠١١٢،٠٨٠٣٨١،٣۶٠ دستگاه

سایز نمودن یاتاقان های هر

محفظه
١،٣٠١،٧۶٠٢،٩٠٠،۵۴٠ ٢،٠۶٨،۴١٠ ١٢٣٠٢،٣۵٠۴٨٣،۵١٠۴٨٣،۵١٠ عدد

۶٨٣،٢٩٠۶٨٣،٢٩٠باالنس محور در محل ۶٨٣،٢٩٠ ١٣٠۴۶٢،٨٣٠۶٨٣،٢٩٠ دستگاه

آنترل نهایی، اندازه گيری و

مونتاژ قطعات تلمبه
٢،١١٩،١٨٠٢،٩٩٣،۶۴٠ ٢،۴٧۴،۶۴٠ ١۴۴٧٠،٠۴٠۴٧٠،٠۴٠٩۴٠،٠٨٠ دستگاه

۶٢٩،٩٨٠١،٣٧٨،۴۶٠هيدرواستاتيك تست ٧۵۵،٩٨٠ ١۵١٣٧،٨۵٠٢٧۵،۶٩٠۵۵١،٣٩٠ دستگاه

١٠۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

کمپرسورها -فصل بيستم

مقدمه

.پين ، بوش ، تایراد و باالنس ویت خواهد بود شامل آفشك ،" خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد"ردیف -١
 ها، تایمينگ گير، بوش، مكانيزم آب بندی و چال بندی و نصب مجدد آنها در آمپرسورهای روتاری شامل آاور، یاتاقانStageبازآردن و خارج نمودن متعلقات-٢

.می باشدworm  و
قابل پرداخت نخواهند " باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت"سایر ردیف های این فصل به استثنای آیتم " تعمير اساسی آمپرسور"در صورت پرداخت ردیف -٣

.بود
.شدآمپرسورهای اسكرو، تيغه ای، پره ای و لوب جزو آمپرسورهای روتاری ميبا-۴

.تعلقات آراس هد می باشدمتعلقات آراس هد و نصب مجدد آن استفاده می گردد آه آفشك ها نيز جزو م
.، مورد می باشد آه شامل هر دوی آفشك ها می باشد"تعویض آفشك ها"واحد ردیف   -۵
یكطرف ( گاز و روغن می باشد و بهای آناليز شده برای یك مرحله می باشد Seal، منظور  " Sealبازآردن و تعمير "در آمپسورهای رفت و برگشتی ردیف  -۶

).شفت
.رحله در آن تاثيرگذار است، بهای ردیف در تعداد مراحل ضرب خواهد شدآناليز ردیف ها برای یك مرحله آمپرسور می باشد ، برای ردیف هایی آه م -٧

١٠٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

KW 100=>PKW 100<= P < 400 KW400 KW <= P
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای روتاری
٢٠٠١۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها و آليه

اتصاالت
٠١٢١٣،٣٧٠٣٢٠،٠۶٠٢،۶٨۴،٠٣٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢٠٨،٨۵٠٢٠٨،٨۵٠٢٠٨،٨۵٠ مورد

 وStageباز آردن و جدانمودن 

نصب مجدد آن
٠٣٩٠۴،٨٢٠١،۶١۴،٩٨٠٣،٢٢٩،٩۵٠ مورد

بازآردن و خارج نمودن روتور و

 و چال بندی وStageمتعلقات 

نصب مجدد آنها

٠۴٩٠۴،٨٢٠١،١٨٢،٧۴٠٣،۶۵۴،۵٠٠ مورد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط
٠۵۶٣٢،٧٧٠١،٢۶۵،۵۴٠٢،٣٢٣،٢٣٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

Seal
٠۶۴۵٣،٠۶٠٠٠ مورد

باز و بستن مجموعه

unloader valve
٠٧٢٢۶،٨٨٠٣۴٠،٣٢٠۶٨٠،۶۵٠ مورد

باز و بستن باالنس پيستون

)v-series(
٠٨٠٠٠ مورد

باز و بستن یا تعویض بيرینگ ٠٩۴٠٧،۶۶٠١،۵١٠،٢٢٠٣،٠٢٠،۴۵٠ مورد

Blow off coolerباز و بستن ١٠٠۴۵٣،٧۶٠۴۵٣،٧۶٠ مورد

Blow offباز و تعمير نمودن 

valveو نصب مجدد آن 
١١٠٨٧۴،٨٩٠٨٧۴،٨٩٠ مورد

inter coolerباز و بستن  ١٢٠٢،٢٢٧،٧۶٠۴،۴۵۵،۵١٠ مورد

تنظيم فشار روغن سيستم ١٣٠۴٠٧،۶۶٠۴٠٧،۶۶٠ مورد

تعویض تيغه ها و پره ها ١۴۴۵٣،٠۶٠٠٠ مورد

تعمير اساسی آمپرسور ١۵٠٠٠ دستگاه

١٠٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای رفت و برگشتی
٢٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها و آليه

اتصاالت
٣،٢٨٣،٧۵٠ ٠١٢١٣،٣٧٠١،۶۴١،٨٨٠٣،٢٨٣،٧۵٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٨٣۵،۴١٠ ٠٢٢٠٨،٨۵٠۴١٧،٧١٠٨٣۵،۴١٠ مورد

جداآردن فالیویل و متعلقات و

بستن مجدد
٣،۶١٨،٧۴٠ ٠۵٨٣٩،٠٠٠١،٨۴٠،۴٢٠٢،٧٩١،۶٧٠ مورد

باز آردن و جدا نمودن پمپ

اصلی روغن و بستن مجدد آن
١،۶٩۵،٩١٠ ٠۶۵۵١،٣٩٠٨٢٧،٠٨٠١،١٠٢،٧٧٠ مورد

باز و بستن سرسيلندر و

تنظيم فاصله پيستون نسبت

به آن برای هر سيلندر

۵،۵٨٧،۶۴٠ ٠٧١،٨۶٧،٩٧٠٣،٧٣۵،٩۴٠۴،١٧۵،۴١٠ مورد

جدا نمودن پيستون راد از

آراس هد و خارج نمودن از

سيلندر و بستن مجدد آن

برای هر سيلندر

۴،۵۵۶،٨٨٠ ٠٨١،٨۶٧،٩٧٠٣،۵٣٨،٨۵٠۴،۵۵۶،٨٨٠ مورد

 وSealing boxباز آردن  

تعویض و نصب مجدد آن برای

هر سيلندر

٣،٠٨٣،١٠٠ ٠٩٣٧١،١٧٠١،٨۶٧،٩٧٠١،٨۶٧،٩٧٠ مورد

باز آردن و جدا نمودن سيلندر

و بستن مجدد آن برای هر

سيلندر

۵،٩٠٢،١۶٠ ١٠٢،٢٠٠،٨٢٠٣،٧۴١،٩٢٠۴،۵۶٢،٨۵٠ مورد

باز و بستن یك عدد ولو

(سوپاپ) ورودی یا خروجی
١،٧٧۵،٧١٠ ١١٩٨،۵۵٠١،٠٨۴،٩۵٠١،۴٣٠،٣٣٠ مورد

بررسی و تعميرات یك عدد

ولو (سوپاپ)  و سيستم

مكانيكی بارگذاری

٩٠١،٣٢٠ ١٢١٠۵،٢٨٠٩٠١،٣٢٠٩٠١،٣٢٠ مورد

بررسی و عيب یابی بدنه

سيلندر و تهيه دستورالعمل

تعميراتی

٩٣٣،٠۵٠ ١٣٢٢۶،۴٧٠۵٨٧،٧١٠۵٨٧،٧١٠ مورد

بررسی و رفع گرفتگی از

مسيرهای آب خنك آننده
١،٣٧٨،۴۶٠ ١۴٢٧۵،۶٩٠٨٢٧،٠٨٠١،١٠٢،٧٧٠ دستگاه

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط داخل سيلندر و

پيستون و تهيه دستورالعمل

های تعميراتی

١،٧۶٣،۶۵٠ ١۵١،٠٣٧،٧١٠١،٢٣۴،٨١٠١،٢٣۴،٨١٠ مورد

٣،۵۶۴،۵۴٠تعویض الینر ١۶١،۵١٠،٩٩٠٢،۵٠۶،۶١٠٢،۵٠۶،۶١٠ عدد

تعویض پيستون راد، پيستون

و رینگ ها
۵،٩۵٣،۵١٠ ١٧١،۶٠٩،۵۴٠٢،۵٠۶،۶١٠٣،١٧٠،٣۵٠ عدد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط حساس مربوط به

آراس هد

١،١۴٩،۵٠٠ ١٨۵٢٨،٨۴٠٧٢۵،٩۴٠٧٢۵،٩۴٠ عدد

خارج نمودن و تعویض

متعلقات آراس هد و نصب

مجدد آن

۶،٠٧۴،۶٩٠ ١٩١،٣٨٩،٨١٠٣،٠٣٧،٣۵٠٣،۵١٧،۵٠٠ عدد

٢،۵٨٢،۵٢٠تعویض آفشك ها ٢٠۶٩۴،٩٠٠١،٢٩١،٢۶٠١،٧٢١،۶٨٠ مورد

۶۶٠،Crank Case٨٠٨باز و بستن آاور  ٢١٢٠٢،١۶٠۴٠۴،٣٣٠۵٣٩،١١٠ دستگاه

١٠٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای رفت و برگشتی
٢٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 وConnecting Rodباز آردن 

یاتاقان های متحرك و نصب

مجدد آنها

٧،٨٠١،٧٢٠ ٢٢۶٩۴،٩٠٠۴،۵٢۶،۵٩٠۵،۴٨۶،٩٠٠ مورد

باز آردن یاتاقان های ثابت و

 و نصب مجددThrustیاتاقان 

آنها

۶،٣٨۵،١٣٠ ٢٣١،٠۴٢،٣۵٠٢،٨٠۵،۵۴٠٣،٢٨۵،۶٩٠ مورد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط حساس مربوط به

Crank Shaft

١،۵۶۶،۵۶٠ ٢۴١،٠٣٧،٧١٠١،۵۶۶،۵۶٠١،۵۶۶،۵۶٠ مورد

باز آردن و خارج نمودن ميل

لنگ و نصب مجدد آن
۵،۶١٩،٨٩٠ ٢۵٩٩۵،۴٩٠٢،١١۵،١۶٠٢،٨۴٠،٩٩٠ مورد

بررسی و تعمير اساسی

سيستم های تزریق روغن

(چكاننده)

۴،٣۶٨،٣٨٠ ٢۶٠٣،١٢۶،٣٢٠٣،١٢۶،٣٢٠ مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده

روغن و شير یكطرفه مربوطه

و اتصاالت آن

۵۴٢،۴٣٠ ٢٧٠۵۴٢،۴٣٠۵۴٢،۴٣٠ مورد

٨٠٨،۶۶٠تعویض یا تميز نمودن فيلترها ٢٨٢۶٩،۵۵٠۴٠۴،٣٣٠۵٣٩،١١٠ مورد

٠انجام هم محوری ٢٩٠٠٠ مورد

١٩٧،١٠٠تنظيم فشار روغن سيستم ٣٠٩٨،۵۵٠١٩٧،١٠٠١٩٧،١٠٠ مورد

٠تعمير اساسی آمپرسور ٣١٠٠٠ دستگاه

١١٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

 P < 1 MW1 MW <= P <4 MW4 MW <= P
رديف

بهاي واحد (ريال)

گریز از مرکز
٢٠٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
٠١٨۵٣،۵٠٠٨۵٣،۵٠٠١،٧٠۶،٩٩٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٠٠٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها

(برای هر محفظه)

٠۵١،٠۵٧،٩٣٠٢،۴٠٢،۶١٠۴،٨٠۵،٢٣٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٠۶١،٣٠٠،٣١٠١،٣٠٠،٣١٠٢،۶٠٠،۶٢٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

Seal
٠٧٢،۴٧۵،۵۴٠۴،٩۵١،٠٧٠٩،٩٠٢،١۵٠ مورد

باز و بستن آاور ٠٨٢،٧٣۴،٧٢٠۵،۴۶٩،۴۴٠۵،۴۶٩،۴۴٠ مورد

خارج آردن و بازآردن

مجموعه روتور و دیافراگم ها

و چال بندی و نصب مجدد آ

٠٩٣،١۵٣،٨۵٠١٣،١٣١،٩٧٠١٩،۶٩٧،٩۵٠ مورد

بررسی،اندازه گيری و عيب

یابی نقاط حساس محور،

دیافراگم و دیفيوزر

١٠٧٨٨،٣٨٠٢،٣۵٩،٣٩٠٢،٣۵٩،٣٩٠ مورد

خارج نمودن پروانه، بوش و

سيليو از روی محور و نصب

مجدد آنها

١١١،۵٨۶،٩٠٠٢،١٢٧،١۵٠٢،٧٣۴،٧٢٠ مورد

باالنس روتور در محل ١٣٢،٢٩۶،٩٨٠٢،٢٩۶،٩٨٠۴،۵٩٣،٩۶٠ مورد

تنظيم فشار روغن سيستم ١۴٣٩۴،١٩٠٣٩۴،١٩٠٣٩۴،١٩٠ مورد

تعمير اساسی آمپرسور ١۶٠٠٠ دستگاه

١١١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

توربين ها -فصل بيست و یکم 

مقدمه

روغن main oil pump"در قسمت گيربكس ها ، برای توربين های گازی منظور از اتصاالت بازآردن" باز و بستن پایه ها ، فلنج ها و آليه اتصاالت " در ردیف-١
.خنك آاری می باشدهيدروليك ، آمپرسور اتومایزینگ ، آالچ ، تلمبه سوخت مایع و تلمبه آب main oil pump، "آاری

در این آیتم دیده شده... شامل شيرهای یك طرفه، شيرهای آنترل و . اشددر توربين گازی منظور از مسيرهای سوخت، مسيرهای گاز و سوخت مایع می ب-٢
.است

. زمان سنجی و آناليز گردیدBlade برای یك ردیف Bladeخارج نمودن و نصب مجدد -3

١١٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
KW<P<=800 100واحدسطح مقطع

KW

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

P<=100 Kw800KW<P<=1600
KW

1600KW<P<=350
0KW

3500KW<P<=100
00KW

10000KW<P
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين بخاری
٢١٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

۶٢٣،٨۴٠۶٢٣،٨۴٠ ۶٢٣،٨۴٠ ٠١۶٢٣،٨۴٠۶٢٣،٨۴٠۶٢٣،٨۴٠ مورد

باز و بستن گاورنرهای

هيدروليكی و لينك های

مربوطه

١،۵۵٩،١۴٠٣،٠٣۴،٩۵٠ ١،٨۴۴،٠١٠ ٠٢١،١٨٧،٩۵٠١،١٨٧،٩۵٠١،٣٧۵،٠۴٠ مورد

بررسی و رفع اشكال از

متعلقات انتقال دور از روتور

به گاورنرهای هيدروليك

٣،۴٢۵،۶٢٠۴،١٣٠،١٣٠ ٣،٨٢۶،٣۵٠ ٠٣٢،٠۶۵،٠٧٠٢،٧۴۵،٣۴٠٣،١۵٨،٣۶٠ مورد

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
۴،۵٣۵،١٠٠۴،۵٣۵،١٠٠ ۴،۵٣۵،١٠٠ ٠۴١،٢١۵،١٣٠٢،٢۶٧،۵۵٠٣،٠٢٣،۴٠٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها
٢،١٣١،٨٨٠٢،۴٧٣،۴۵٠ ٢،١٣١،٨٨٠ ٠۵١،٢١۵،١٣٠١،۶۶۶،١٢٠١،٨٧٩،٨١٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
١،٨٣۴،٠٠٠٢،١٨۶،٢۵٠ ١،٨٣۴،٠٠٠ ٠۶١،۴۵٧،۵٠٠١،۵٣٠،٣٨٠١،۶٠٣،٢۵٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان تراست
١،۵٩٧،۴٨٠١،٨٩٠،۶١٠ ١،۵٩٧،۴٨٠ ٠٧١،۴۵٧،۵٠٠١،۵٣٠،٣٨٠١،۶٠٣،٢۵٠ مورد

بررسی و رفع عيب از محفظه

carbon ring
٠٠ ٠ ٠٨٢،۴٣٠،٢۶٠٢،۴٣٠،٢۶٠٢،۴٣٠،٢۶٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

carbon ring
٠٠ ٠ ٠٩٢،۴٣٠،٢۶٠٢،۴٣٠،٢۶٠٢،۴٣٠،٢۶٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

labyrinth و Sleeve
٢،٣٩٣،۵۵٠٣،۴۶۵،٩٣٠ ٢،۶٢٣،۶۶٠ ١٠٠٠٢،٠٨١،٣۵٠ مورد

بررسی و رفع عيب از مسير

steam trapخالء و 
٠٠ ٠ ١١٠٠٠ مورد

 یاsentinel valveباز آردن 

safety valveروی آاور 
٠٠ ٠ ١٢٢١٣،٣٧٠٢١٣،٣٧٠٢٣۴،٧١٠ مورد

main oilباز آردن و بستن 

pump
١،٠٨٨،٢۶٠١،٢٩٣،۴٩٠ ١،٢٩٣،۴٩٠ ١٣٨٢٠،٩۴٠٨۶١،٩٩٠٩۶۵،١٢٠ مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات

main oilسيستم انتقال دور 

pump

٢،٠٧١،۶۵٠٢،٠٧١،۶۵٠ ٢،٠٧١،۶۵٠ ١۴١،٣٠٠،٣١٠١،٣۶۵،٣٢٠١،۴٣٠،٣۴٠ مورد

۶،٨٩١،٣١٠١٨،٢۵٢،۶۵٠باز و بستن آاور ١٠،٣٠۵،٩٢٠ ١۵٢،۴٩٢،٣۴٠٣،١۶٢،٠٠٠٣،٧۶٩،۵۶٠ مورد

١،۶۴۵،٧١٠۵،٢١۶،۶٠٠بيرون آوردن و نصب روتور ٢،۶٧٠،٣٩٠ ١۶١،٢٧٧،٢٢٠١،٢٧٧،٢٢٠١،۴٠۴،٩۴٠ مورد

١،۵١٨،٩١٠١،٩۴۶،٨٧٠باز آردن متعلقات محور ١،٨٢٢،۶٩٠ ١٧١،٢١۵،١٣٠١،٢١۵،١٣٠١،٣٣۶،۶۴٠ مورد

بررسی فيزیكی و اطمينان از

صحت محور و پره ها
١،٢٧٣،١٣٠١،٢٧٣،١٣٠ ١،٢٧٣،١٣٠ ١٨۶٣۶،۵۶٠۶٣۶،۵۶٠٩۵۴،٨۵٠ مورد

 از رویwheelباز و بستن 

محور
٣،٣٢۴،٩٨٠٠ ٠ ١٩١،٢١۵،١٣٠١،۵۴٧،٠٠٠٢،٢١۶،۶۵٠ مورد

خارج نمودن و نصب مجدد هر

bladeردیف 
۴،٨۶٠،۵٢٠۴،٨۶٠،۵٢٠ ۴،٨۶٠،۵٢٠ ٢٠٢،۴٣٠،٢۶٠٣،۶۴۵،٣٩٠۴،٨۶٠،۵٢٠ مورد

اندازه گيری ابعادی نقاط

حساس محور
١،١٨٧،٩۵٠١،۶۶٠،٧۴٠ ١،۶۶٠،٧۴٠ ٢١٩۴۵،۵٨٠٩۴۵،۵٨٠٩۴۵،۵٨٠ مورد

۵٣۴،٨٧٠١،۴٨٠،۴۵٠ محورrun outچك آردن  ١،٠٠٧،۶۶٠ ٢٢۴٧٢،٧٩٠۴٧٢،٧٩٠۵٣۴،٨٧٠ مورد

٢،۶١۶،۵٢٠٠رفع اوتی از محور ٢،۶١۶،۵٢٠ ٢٣١،٣٣٩،٣٠٠١،۶٧۴،١٣٠٢،٠٠٨،٩۵٠ مورد

باز آردن، رفع عيب و نصب

متعلقات گاورنر مكانيكی
٠٠ ٠ ٢۴١،٢١۵،١٣٠١،۵١٨،٩١٠٠ مورد

١١٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
KW<P<=800 100واحدسطح مقطع

KW

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

P<=100 Kw800KW<P<=1600
KW

1600KW<P<=350
0KW

3500KW<P<=100
00KW

10000KW<P
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين بخاری
٢١٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

باز آردن، بررسی، رفع عيب و

overنصب و تنظيم سيستم 

speed

٢،١٨۶،٢۵٠٢،۴٩٠،٠۴٠ ٢،١٨۶،٢۵٠ ٢۵١،۴۵٧،۵٠٠١،٨٢١،٨٨٠٢،١٨۶،٢۵٠ مورد

۵٢٣،٣٩٠،٧٨٠٢،stop valve١،٨٨۴باز و بستن  ١،٨٨۴،٧٨٠ ٢۶١،٢١۵،١٣٠١،۵١٨،٩١٠١،٧٣٢،٨٩٠ مورد

باز آردن و نصب مجدد

throttle valve (governor

valve)0

٢،١٨٨،۵۶٠۵،٨۶١،٨١٠ ٢،۴٩٢،٣۴٠ ٢٧١،٢١۵،١٣٠١،٨٢٢،۶٩٠٢،٠۶٧،٠۵٠ مورد

throttle valve تعمير  

)governor valve)0
٢،٩١۵،٠١٠۵،٨٣٠،٠١٠ ٢،٩١۵،٠١٠ ٢٨١،۴۵٧،۵٠٠٢،١٨۶،٢۵٠٢،٩١۵،٠١٠ مورد

 و اتصاالتplug و seatتعمير 

steam inletمربوط به 
٢،٠٣۶،٧۵٠٢،٣۵۶،٨١٠ ٢،٣۵۶،٨١٠ ٢٩٠٠١،٩٣٠،٠۶٠ مورد

۶١۵،٧٠٠١،٢٣١،۴١٠تنظيم لينك ها و دور توربين ۶١۵،٧٠٠ ٣٠۴١٠،۴٧٠۴٩٢،۵۶٠۶١۵،٧٠٠ مورد

۵٩١،٢٩٠۶۵٣،٣٧٠بازدید و بررسی بدنه و آاور ۶۵٣،٣٧٠ ٣١٣٩۴،١٩٠٣٩۴،١٩٠٣٩۴،١٩٠ مورد

بررسی و رفع عيب از نازل ها

و دیافراگم های ثابت
۴،٧٣٧،۵٠٠۶،٢١٣،١٩٠ ۴،٧٣٧،۵٠٠ ٣٢٣،١٩٩،٧٣٠٣،۶٧٩،۶٩٠۴،٠۶٠،٢۵٠ مورد

نصب متعلقات روی محور،

چال بندی و تنظيمات الزم

روتور نسبت به بدنه

٢،۶٢٧،٢۴٠۵،٣٠۴،٨۵٠ ٢،٩٨۴،٨٢٠ ٣٣١،۴٣٠،٣٢٠٢،١۴۵،۴٨٠٢،۴٨۴،٢١٠ مورد

باز آردن، تميز نمودن یا

تعویض و نصب مجدد فيلترها
۴٣٧،۴۵٠۴٣٧،۴۵٠ ۴٣٧،۴۵٠ ٣۴۴٣٧،۴۵٠۴٣٧،۴۵٠۴٣٧،۴۵٠ مورد

servo valveباز و بستن 

)hp-mp)0
١،٢٧٧،٢٢٠١،٢٧٧،٢٢٠ ١،٢٧٧،٢٢٠ ٣۵٠٠١،٢٧٧،٢٢٠ مورد

servoتعمير و رفع عيب از 

valve
١،۴۵٧،۵٠٠١،۴۵٧،۵٠٠ ١،۴۵٧،۵٠٠ ٣۶٠٠١،۴۵٧،۵٠٠ مورد

باز و بستن اتصاالت مربوط به

servo valveالكتروموتور 
١٧٢،۶٩٠٣۴۵،٣٨٠ ٣۴۵،٣٨٠ ٣٧٠٠١٧٢،۶٩٠ مورد

barringباز و بستن مجموعه 

gearو تنظيم فشار روغن 

مربوطه

١،٧۵۵،١۴٠٣،٩٣١،۴١٠ ٢،۶٠٠،٢۵٠ ٣٨٠٠١،٧۵۵،١۴٠ مورد

۵٠٠،٠٢٠٣،٩٩٣،barring gear٢،٣١۴تعمير مجموعه  ٢،۶٣١،٢٩٠ ٣٩٠٠١،٩٣٠،۶۶٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی توربين بخار ٠ ۴٠٠٠٠ دستگاه

١١۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<=10 MW10 MW <P<= 25 MW25 MW <P<= 45 MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

ثبت داده های توربين قبل از

انجام تعميرات در بارهای

مختلف

٠١٨٧٨،٩۴٠١،٣١٨،۴١٠١،٧۵٧،٨٨٠ مورد

باز، بررسی و بستن آاپلينگ

ها
٠٢٣،٠١٣،۴١٠٣،٣۵٨،٧٩٠۴،٣٠٠،٨٣٠ مورد

بررسی اوليه هم محوری ٠٣١،۵۶٩،٧٠٠١،۵۶٩،٧٠٠٢،١١٢،١٧٠ مورد

باز، بررسی، رفع عيب و

بستن اتاقك توربين
٠۴۴،٣٠۵،٧٢٠۴،٣٠۵،٧٢٠۶،۴٢۶،٧٠٠ مورد

باز، بررسی، رفع عيب و

بستن داآت ورودی و خروجی
٠۵۴،٣٠۵،٧٢٠۴،٣٠۵،٧٢٠۵،۴٢٣،٠٧٠ مورد

Springباز، بررسی و بستن 

hangerها 
٠۶٠٠٠ مورد

باز، بررسی و بستن ادوات

ابزاردقيقی
٠٧٠٠٠ مورد

  PURGE،باز آردن، بررسی 

تعمير و بستن آليه تجهيزات

مسير های سوخت و هوا

٠٨۴،٣٠۵،٧٢٠۴،۵٠٢،٨١٠٧،١٠٩،٠۵٠ مورد

باز آردن، بررسی، رفع عيب و

flow dividerبستن 
٠٩١،٠٨۴،٩۵٠١،١۴٧،٠۴٠١،۶٨٩،۵١٠ مورد

باز، بررسی, تميزکاری و

بستن مشعل های محفظه

احتراق

١٠١،۴٠۵،٩٢٠١،٨۵٢،۶٩٠٢،٢٣٧،٣٧٠ مورد

تعمير مشعل های محفظه

احتراق
١١۶٣۶،۵۶٠٨٨٧،٨۵٠١،٢٠٨،٨٣٠ مورد

 باز، بررسی و بستن

نشاندهنده شعله یا جرقه زن
١٢١،٠۵٣،٧۵٠١،٠۵٣،٧۵٠١،٠۵٣،٧۵٠ مورد

 باز، بررسی و بستن محفظه

احتراق
١٣٢،٧٧٨،٨٢٠٣،۴٧۵،١٢٠۴،۵٩٢،۶٣٠ مورد

باز، بررسی و بستن  

Transition piece 
١۴١،٣٢٧،٣٢٠١،٧۵١،٣٠٠١،٩۴٨،۴٠٠ مورد

اندازه گيری و بررسی فواصل

و لقی های مكانيكی محفظه

احتراق

١۵٢١٩،٧٣٠۴٣٩،۴٧٠۴٣٩،۴٧٠ مورد

نصب و برداشتن جك های

مكانيكی نگهدارنده در محل

های مورد نياز

١۶٢٣۶،٣٩٠٢٣۶،٣٩٠٢٣۶،٣٩٠ مورد

 باز، بررسی، رفع عيب و

بستن پوسته های باالیی

آمپرسور

١٧٣،۴۶٩،۶٩٠٨،۵۵٧،٠۵٠١٢،۴۴٠،٢٧٠ مورد

 باز، بررسی، رفع عيب و

بستن پوسته باالیی توربين
١٨۵،٧٠١،۶٧٠٨،٣٧۶،٧۶٠١٢،٣٠۵،۵٠٠ مورد

باز آردن، بررسی و بستن

نازل مرحله یك توربين
١٩۵،٢٧٣،٨٧٠۶،٣۵٢،٠٨٠٧،٣١٢،٣٩٠ مورد

باز آردن، بررسی و بستن

نازل های توربين
٢٠٧،١۴٠،۴۶٠٨،۵٢٧،٩٩٠١٠،۶٩٧،٩۴٠ مورد

باز آردن، بررسی، اندازه

گيری و بستن یاتاقان ها و

سيل ها

٢١١،٣٢٧،٣٢٠٢،۵٧٨،۵٩٠٢،۶٨١،٣۶٠ مورد

١١۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<=10 MW10 MW <P<= 25 MW25 MW <P<= 45 MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

خارج نمودن و نصب مجدد

روتورها
٢٢٢،۴٢٩،٠٠٠١٠،٠٨۶،٩٠٠١٣،۴۴٩،٢٠٠ مورد

بازدید، بررسی و انجام تست

 روی روتورNDTهای 
٢٣٨۶۵،٩۴٠١،١۴۴،٣٢٠١،۴٢٢،٧٠٠ مورد

بازکردن, بازدید و بررسی و

 هاSHROUD segmentبستن 
٢۴٧،۵۶٧،٨۴٠٩،۴٠٨،۶۶٠١٢،٠٣٧،٨٧٠ مورد

خارج نمودن و نصب مجدد پره

های ثابت آمپرسور
٢۵١،٣٠٠،٣١٠٩،٧٩٧،٣١٠١٣،٠۶٣،٠٨٠ مورد

بازدید و بررسی پره های

ثابت آمپرسور
٢۶۴۵٨،٨۶٠١،٢١٢،٨٠٠١،۵٠٧،٨٨٠ مورد

باز و بستن پره های هدایت

IGVآننده ورودی 
٢٧٢،٨٢۶،١۴٠٩،٣۴١،٨۶٠١٢،۴۵۵،٨٢٠ مورد

بازدید، بررسی و تنظيم پره

های هدایت آننده ورودی

IGV

٢٨۵،۶٢٣،۶٩٠۵،۶٢٣،۶٩٠۶،٣٩۴،٢۵٠ مورد

بازدید، بررسی و رفع عيب از

پوسته های پایينی آمپرسور

و توربين

٢٩١،١٠٧،٠٣٠١،١٠٧،٠٣٠١،٨۶٨،۶٨٠ مورد

انجام هم محوری ٣٠٠٠٠ مورد

تخليه، تميزآاری مخزن و

مسيرهای روغن و شارژ

روغن

٣١٠٠٠ مورد

باز آردن، تميزآاری یا تعویض

و بستن فيلترهای روغن و

جداآننده بخارات روغن

٣٢٠٠٠ مورد

باز آردن، تميزآاری اتاقك

فيلترها و نصب فيلترها هوای

ورودی

٣٣١،١٠٧،٠٣٠١،١٠٧،٠٣٠٠ مورد

تميزآاری فيلترهای هوا ٣۴٠٠٠ مورد

بررسی و رفع عيب  سيستم

استارتر
٣۵۴۶۶،۵٧٠۴۶۶،۵٧٠٧۶٠،۴۴٠ مورد

بازآردن، بررسی، رفع عيب و

بستن سيستم راچت

)ratchet) یا (Turning Gear(

٣۶٢،۴٧۴،٧٠٠٢،۴٧۴،٧٠٠٣،٠٧۶،٠۴٠ مورد

راه اندازی و تست عملكرد

)performance test(
٣٧١،۵١۵،۵٠٠١،۵١۵،۵٠٠٢،۵۴۶،٢۶٠ مورد

گزارش نهایی ٣٨٩٠۵،٨٧٠٩٠۵،٨٧٠٩٠۵،٨٧٠ مورد

بازسازی بيرینگ ها ٣٩٩٠۵،٨٧٠٩٠۵،٨٧٠٠ مورد

بازسازی الینرها ۴٠٠٠٠ مورد

بازسازی آراس فایر تيوب ها ۴١٠٠٠ مورد

۴٢٠٠٠ بازسازی سيليوها مورد

transition pieceبازسازی  ۴٣٠٠٠ مورد

seal stripبازسازی  ۴۴٠٠٠ مورد

بازسازی باآت های (پره های

متحرك) مراحل توربين
۴۵٠٠٠ مورد

بازسازی نازل مشعل ها (در

سوخت مایع)
۴۶٠٠٠ مورد

١١۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

P<=10 MW10 MW <P<= 25 MW25 MW <P<= 45 MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

بازسازی نازل های مراحل

مختلف توربين
۴٧٠٠٠ مورد

هاshroud segmentبازسازی  ۴٨٠٠٠ مورد

بازسازی مجموعه روتور ۴٩٠٠٠ مورد

تست عمر باقيمانده ۵٠٠٠٠ مورد

باز آردن، تميزآاری، آببندی و

tourqe convertorبستن 
۵١١،۶۶۵،٧٧٠١،۶۶۵،٧٧٠٣،٠٢٢،۶٩٠ مورد

تعميرات اساسی توربين

گازی
۵٣٠٠٠ دستگاه

flow dividerتعمير اساسی  ۵۴٣،٣٢۵،۶٧٠۴،٢٠٢،۵٨٠۵،٠۵٠،۵۴٠ دستگاه

١١٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

P<=1 MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين انبساطی
٢١٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

باز و بسته آردن آاور سمت

توربين
٠١١،۶۴١،٨٨٠ مورد

باز و بسته آردن آاور سمت

آمپرسور
٠٢٢،۴٣٠،٢۶٠ مورد

باز و بسته آردن پایه ها و

اتصاالت
٠٣٨٢٠،٩۴٠ مورد

رفع اشكال از سيستم

روغنكاری
٠۴٣٣١،٨٧٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٠۵١،٠٣۶،١٣٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها
٠۶١،۴٧٣،٧٨٠ مورد

باز و بسته آردن و رفع

اشكال از سيستم آب بندی
٠٧١،٠۶٣،٣١٠ مورد

بيرون آوردن روتور و جا زدن ٠٨٢،٨۴٢،٠٨٠ مورد

اندازه گيری ابعادی روتور ٠٩١،٣٩۵،٨٠٠ مورد

تعمير و رفع اشكال روتور ١٠٢،۵٢٠،٨٢٠ مورد

تعميرات اساسی توربين

انبساطی
١٢٠ دستگاه

١١٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

موتورهای درون سوز -فصل بيست و دوم 

مقدمه

  پرتابل مختص بخش حمل و نقل در پاالیشگاه ها  می باشد و شامل این فصلاین فصل موتورهای درون سوز ثابت را شامل می گردد و موتورهای درون سوز-١
.نمی گردد

.ه شده استدر ردیف های باز کردن مانی فولد اگزاست و هوا تعویض آليه گسكت ها دید-٢

١١٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

موتورهای درون سوز
٢٢٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

ثبت اطالعات اوليه(فشارها

،دماها،نحوه کارو...)

ورکوردهای الزم

٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

جداکردن باطریها والک کردن

برق سيستمهای کنترلی و

اتصال مجدد

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

جداکردن وبستن کوپلينگهای

انتقال دهنده
٠٠ ٠٣٠٠٠ مورد

تخليه سيال سيستم خنک

کننده و شارژ مجدد
٠٠ ٠۴٠٠٠ مورد

اناليز سيال سيستم خنك

آننده
٠٠ ٠۵٠٠٠ مورد

تخليه روغن دستگاه و

شستشوی مخزن و شارژ

مجدد

٠٠ ٠۶٠٠٠ مورد

٠٠اناليز روغن ٠٧٠٠٠ مورد

باز کردن مانی فولد

اگزاست-(بازدید ،تعميرات

الزم)ونصب مجدد

٠٠ ٠٨٠٠٠ مورد

باز کردن مانی فولد

هوا-(بازدید،تعميرات وکارهای

الزم)ونصب مجدد

٠٠ ٠٩٠٠٠ مورد

باز کردن الینهای مورد نياز

سيستم خنک کاری و باز

کردن رادیاتور-(چک وباز

٠٠ ١٠٠٠٠ مورد

باز کردن پروانه تسمه پروانه

و واتر پمپ (ها )وترموستات

-(چک وبازدید، تع

٠٠ ١١٠٠٠ مورد

باز کردن آاورهای سوپاپ و

انژآتورها -(چک وبازدید،

تعميرات، تعویض لوازم

٠٠ ١٢٠٠٠ مورد

باز کردن ميل اسبکها

،اسبکها،الین روغن وميل

تایپيتها-(چک وبازدید، تعمير

٠٠ ١٣٠٠٠ مورد

باز کردن پيچهای سر

سيلندر(ها)وبرداشتن سر

سيلندر-(چک وبازدید،

تعميرات،

٠٠ ١۴٠٠٠ مورد

بازکردن سوپاپها واجزای

آنها-(چک وبازدید، تعميرات،

آب بندی، تعویض قطعات

٠٠ ١۵٠٠٠ مورد

فيلر گيری طبق دستور

سازنده
٠٠ ١۶٠٠٠ مورد

باز کردن کاورهای اطراف

بلوک سيلندرونصب مجدد
٠٠ ١٧٠٠٠ مورد

بيرون اوردن ميل سوپاپ

(ها)همراه یاتاقانهای مربوطه

وتایپيتها،باز کردن د

٠٠ ١٨٠٠٠ مورد

١٢٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

موتورهای درون سوز
٢٢٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

باز کردن و بررسی سيستم

سوخت رسانی شامل

الینهای سوخت ، پمپ

گازوئيل ، پم

٠٠ ١٩٠٠٠ مورد

باز کردن و بررسی سيستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

آولر روغن والینها و اجز

٠٠ ٢٠٠٠٠ مورد

٠٠باز آردن آارتل و نصب مجدد ٢١٠٠٠ مورد

باز آردن یاتاقانهای متحرك و

اندازه گيری لقی ها و نصب

مجدد

٠٠ ٢٢٠٠٠ کيلوگرم

درآوردن پيستون و شاتون و

سرویس آامل آنها (بررسی

فيزیكی سطح پيستون و نش

٠٠ ٢٣٠٠٠ مورد

باز کردن فالیویل -(چک

وبازدید و تستهای الزم)

ونصب مجدد

٠٠ ٢۴٠٠٠ مورد

باز کردن یاتاقانهای ثابت (چک

وبازدید، تعميرات، وتستهای

الزم) ونصب مجدد

٠٠ ٢۵٠٠٠ مورد

بيرون آوردن ميل لنگ (چک

وبازدید، تعميرات، تعویض

قطعات مورد نياز وتستها

٠٠ ٢۶٠٠٠ مورد

بيرون کشيدن الینر داخل

بلوک سيلندر- (بررسی و

تعویض لوازم مورد نياز)و ن

٠٠ ٢٧٠٠٠ مورد

باز کردن و سرویس سيستم

فيلتراسيون هوای ورودی

والینهای مربوطه(تعویض

قطع

٠٠ ٢٨٠٠٠ مورد

باز کردن توربو شارژر(چک

وبازدید، تعميرات، تعویض

قطعات مورد نياز وتستها

٠٠ ٢٩٠٠٠ مورد

بازدید–(بازکردن اینتر کولر 

وتستهای الزم )ونصب مجدد
٠٠ ٣٠٠٠٠ مورد

باز کردن الترناتور(دینام)-(

تعميرات، تعویض قطعات

مورد نياز وتستهای الز

٠٠ ٣١٠٠٠ مورد

باز کردن سيستم راه انداز

هيدروليكی، تعميرات

وتعویض قطعات الزم ونصب

مجد

٠٠ ٣٢٠٠٠ مورد

باز کردن سيستم راه انداز

نيوماتيكی، تعميرات وتعویض

قطعات الزم ونصب مجد

٠٠ ٣٣٠٠٠ مورد

باز کردن سيستم راه انداز

الكتریكی و نصب مجدد
٠٠ ٣۴٠٠٠ مورد

٠٠هم محوری ٣۵٠٠٠ مورد

١٢١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

موتورهای درون سوز
٢٢٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

بررسی لرزه گيرهای موتور و

تعویض آنها
٠٠ ٣۶٠٠٠ مورد

٠٠باز آردن و بستن گاورنر ٣٧٠٠٠ مورد

٠٠ارائه گزارش نهایی ٣٨٠٠٠ مورد

١٢٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - فن ها

١٢٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [5]  [6] 

10 KW =>x10 < X<= 40 Kw40 < X<= 70 Kw70 < X<= 100 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن های هوایی
٢٣٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و سوم - فن ها

discoupleبازآردن حفاظها و 

و نصب مجدد
١،١۵٩،٧۴٠ ٠١٣٧۵،١٧٠٩۶۶،۴۵٠٩۶۶،۴۵٠ مورد

بازآردن پولی فن و نصب

مجدد
٢،٣۶٧،۴١٠ ٠٢٧۶٩،٣۶٠٢،١۵٢،١٩٠٢،١۵٢،١٩٠ مورد

 و اتصاالتactuatorبازآردن 

مربوطه و نصب مجدد
۴٨۶،٠۶٠ ٠٣٠۴٨۶،٠۶٠۴٨۶،٠۶٠ مورد

بازآردن باآس بيرینگ هر پره,

تعمير و نصب مجدد 
٧۴۵،٢٩٠ ٠۴٠۶٢١،٠٧٠۶٢١،٠٧٠ مورد

بازآردن پره ها، بررسی

فيزیكی و ردیف چينی پره ها

و نصب مجدد

٣،٣٨٩،۴١٠ ٠۵١،٣١١،٨٣٠٢،۵١٠،١٢٠٢،٨٢۴،۵١٠ مورد

بيرون آوردن هاب، بررسی و

نصب مجدد
١،٢١٧،٨۵٠ ٠۶٣۴۵،٣٨٠١،١٠٧،١۴٠١،١٠٧،١۴٠ مورد

بازآردن و بيرون آوردن بيرینگ

و بيرینگ هوزینگ، بررسی

آنها و نصب مجدد

۴،٠٨٣،٢٣٠ ٠٧٠٢،۴٧٧،٣٩٠٣،۴٠٢،۶٩٠ مورد

١،۶١۶،٨۶٠در آوردن شفت و نصب مجدد ٠٨٠١،٠۴۵،٠۵٠١،٣٩۶،١١٠ مورد

بازآردن گيرباآس و نصب

مجدد
٠ ٠٩٠٠٠ مورد

runoutبررسی ابعادی و 

گيری شفت
١،٠٠٧،۶۶٠ ١٠٠٧٨٨،٣٨٠١،٠٠٧،۶۶٠ مورد

بررسی دمپر، تعمير و نصب

مجدد
٩۶٠،٣١٠ ١١٠٩۶٠،٣١٠٩۶٠،٣١٠ مورد

۵١٧،٧١٠تنظيم زاویه هر پره ١٢٠٢۶٨،٧١٠۴٣١،۴٢٠ مورد

هم محور آردن شفت و پولی

ها و تنظيم آشش تسمه
٠ ١٣٠٠٠ مورد

بازآردن هاب پروانه مكنده و

بررسی ابعادی آن نسبت به

محور

٣،٠۵۴،١٢٠ ١۴٢،۵۵٧،١٩٠٢،۵۵٧،١٩٠٢،٧٧۶،۴٧٠ مورد

١٢۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<= 40 Kw > 10واحدسطح مقطع

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

X<= 10 Kw40 < X<= 70 Kw70 < X<= 150 Kw150 < X<= 300 Kw300 < X<= 700 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

دمنده ها
٢٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و سوم - فن ها

discoupleبازآردن حفاظها و 

و نصب مجدد
٨٣۴،٢١٠٢،۵٠١،٠۶٠ ١،٢۵١،٣٢٠ ٠١٣١١،٩٢٠٣٧۴،٣١٠۴۵١،٣٠٠ مورد

باز آردن فيلتر، تميزآاری و

نصب مجدد
٣٢۵،۴٣٠١،٣٠٠،۶۶٠ ۴٨٨،١۴٠ ٠٢١١٣،۴۴٠١٣۶،١٣٠١۶٣،٣۶٠ مورد

باز آردن آيسنگ و نصب

مجدد
۵٢٢،٢٩٠١،٧٩٨،۴٧٠ ١،٠٧٩،٠٨٠ ٠٣١١٣،۴۴٠١٣۶،١٣٠٣٠۵،١٠٠ مورد

۵٢٢،٢٩٠١،٧٩٨،۴٧٠باز آردن داآت و نصب مجدد ١،٠٧٩،٠٨٠ ٠۴١١٣،۴۴٠١٣۶،١٣٠٣٠۵،١٠٠ مورد

بازآردن محفظه بيرینگ و

بيرینگ و بررسی و نصب

مجدد

١،٣٨٧،۴۵٠۵،۵۴٩،٨٠٠ ٢،٧٧۴،٩٠٠ ٠۵٣٢۵،۴٣٠۶٨٩،٠٩٠٩۵۴،٢۵٠ مورد

 و بررسی،IGVباز آردن 

تعمير و نصب مجدد
١،٠٠٢،٧٢٠٢،۵٠۵،۴٣٠ ١،۴٧٣،٧٨٠ ٠۶٠۵٣١،۶۶٠٧٣۶،٨٩٠ مورد

١،٧٢٢،٨٢٠٧،۴۵٧،۴٢٠بازآردن روتور و نصب مجدد ٣،۴۴۵،۶۵٠ ٠٧۴٧٢،٧٩٠۵۶٧،٣۵٠٨٠۶،٧٣٠ مورد

٠٠باالنس روتور ٠ ٠٨٠٠٠ مورد

بررسی مجموعه روتور و

انجام تست ها
۶٣۶،۵۶٠١،۵٩١،۴١٠ ٩۵۴،٨۵٠ ٠٩٣١٨،٢٨٠٣٨١،٩۴٠۴۵٨،٣٣٠ مورد

٠٠هم محور آردن ٠ ١٠٠٠٠ مورد

Expansion jointباز آردن 

مربوط به داآت
١،٠٠۴،٢٣٠٣،٠٢٢،٠٠٠ ١،۵١١،٠٠٠ ١١٢٢۶،٨٨٠٢٧٢،٢۶٠۵٨۶،۴٩٠ مورد

باز کردن و بررسی سيستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

آولر روغن والینها و اجز

٨٢۵،٢٣٠٢،٠۶٣،٠٨٠ ١،٢٣٧،٨۵٠ ١٢٠۵١۵،٧٧٠۶١٨،٩٣٠ مورد

بازآردن آب بندها و نصب

مجدد
٨٧٢،٢۶٠٢،٣٠۴،٨٣٠ ١،٣٠٨،٣٩٠ ١٣١١٣،۴۴٠۵۴۵،١۶٠۶۵۴،٢٠٠ مورد

بازآردن و بررسی رینگ

سایشی و نصب مجدد
١،٣٢۵،٩۶٠٣،٩٨٧،٢٠٠ ١،٩٩٣،۶٠٠ ١۴٣٢۵،۴٣٠۵٨٧،۶١٠٧۶٩،۴٩٠ مورد

٠٠باز و بستن باالنسينگ درام ٠ ١۵٠٠٠ مورد

١٢۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

تجهيزات و سيستم های جانبی -فصل بيست و چهارم

مقدمه

 بندی ها، تسمه نقاله ها ، دوده زداها ، اسكرابرها ، اسكيمرها و سيستم دانهتجهيزات و سيستم های جانبی شامل گيربكس ها ، آالچ ها، همزن ها، فيلتر-١
.می باشد(…,Rotoformer , Steel belt, granulation drum & vibratory screen)  گوگرد

برای چرخ دنده های باالتر از این قطر به صورت .  متر محاسبه شده است١/۵قيمت های این بخش برای گيربكس های دارای چرخ دنده به قطر حداآثر -٢
.ستاره دار محاسبه خواهد شد

.بود شامل هاپ آاپلينگ ، پولی ها ، تسمه ها ، ممبرین و رابربوش ها خواهد couplingتعمير و رفع اشكال متعلقات -٣
.می باشند”Rotor former“و steel belt “ ،Screen granulation drum “vibratory ”:سيستم های دانه بندی گوگرد شامل  -۴

١٢۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<=40 Kwواحدسطح مقطع

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

40 KW<P<=150 KW150KW<P<=500 KW500KW<P<=2500KW2500KW<P<=5500KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربکس ها
٢۴٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
٣،٣٨٢،٠٢٠٨،۶۵١،٧٣٠ ٠١۶١۴،٣٢٠٧٣٧،١٨٠١،١۶٧،٨۶٠ مورد

٢،١٣٧،٩٧٠۵،٩١١،٨١٠باز و بستن آاور ٠٢٣١٠،۵۴٠۴٠٩،٩٠٠۶۵٢،١٠٠ مورد

بازدید فيزیكی و انجام اندازه

)back lashگيری های اوليه (
٢،١۵٨،۶٢٠۶،٠۴۴،١٢٠ ٠٣٢١٩،٧٣٠٣۵٢،۶۵٠۵٩٩،٧٢٠ مورد

 هرBearingبازآردن آاور  

محور و متعلقات و نصب مجدد
٣،۵٩۶،٩۴٠٩،۴۵٠،۵٩٠ ٠۴۶۵٧،٣٠٠٧٨٨،٧۶٠١،٣۶٣،٩٣٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
۴،٩٠٨،۵۶٠١٢،٧۶٢،٢۶٠ ٠۵۵٨٧،٧۵٠٧٠۵،٣٠٠١،٣٩۶،۵٩٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

labyrinthهرگونه سيل)- 

روغن)

٣،٧١٠،١۴٠٩،٩۶۴،۶۴٠ ٠۶۵۴۵،١۶٠۶۵۴،٢٠٠١،٣۴٨،٠٧٠ مورد

main oilباز آردن و بستن 

pump
١،٧٠٧،٩٠٠۴،٧٨٢،١١٠ ٠٧٠۶٢١،٠٧٠٩٣١،۶١٠ مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات

main oilسيستم انتقال دور 

pump

٩۴٢،٠۵٠٢،۶١۴،١۵٠ ٠٨٠٣٨۴،۶٨٠۵٧٧،٠٢٠ مورد

 &gearبيرون آوردن محور 

pinionاز داخل بدنه و نصب 

مجدد آن

١،٧٠٧،٩٠٠۴،٧٨٢،١١٠ ٠٩٢۶٧،۴۴٠٣٢٠،٩٢٠۶١۴،٨۴٠ مورد

بررسی فيزیكی و اطمينان از

 و محورgear & pinionصحت  
٢،٣٩٣،٨۴٠۶،٢۶٣،٢٨٠ ١٠۴٧٨،٧٧٠۵٧۴،۵٢٠٨۶١،٧٨٠ مورد

بيرون آوردن و نصب مجدد

gear & pinionاز روی محور 
۶،۴٧٨،٧٣٠١۶،۶۵٩،۵٩٠ ١١٧٨۴،٨۵٠١،٠٢٠،٣٠٠٢،۴٠۶،٣٩٠ مورد

بررسی و رفع عيب از نازل

های مسير روغن
٣۴۵،٣٨٠٨۶٣،۴۵٠ ١٢١٧٢،۶٩٠٢٠٧،٢٣٠٢۴١،٧٧٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و

آنترل نهایی لقی های

مكانيكی مربوط به چرخ دنده

ها

٣،١٨٢،٨٢٠٨،٢٧۵،٣٣٠ ١٣۶٣۶،۵۶٠٨٢٧،۵٣٠١،٢٧٣،١٣٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی گيربكس ١۴٠٠٠

١٢٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=100 Kw100 < X<= 500 Kw500 < X<= 1000 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

کالچ ها
٢۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن قطعات مجموعه آالچ ٠١١،١١٧،۵١٠٢،۴٠٣،٣٨٠٢،٨٨۴،٠۶٠ مورد

بررسی یاتاقان و یا تعویض

آن
٠٢١،٨۶٩،٨٠٠٢،٨٠۴،٧٠٠٣،۴١٩،٨٩٠ مورد

بررسی بادامك، رینگ داخلی

و رینگ بيرونی و یا تعویض
٠٣١،٣٢٧،٣٢٠١،٩٩٠،٩٩٠٢،۵۵٨،٨۴٠ مورد

بررسی محورهای ورودی و

خروجی و اصالح و تعویض

آنها

٠۴١،٣٢٧،٣٢٠١،٩٩٠،٩٩٠٢،۵۵٨،٨۴٠ مورد

بررسی سيل روغن یا تعویض ٠۵۵۴٢،۴٨٠٨١٣،٧١٠١،٣۵۶،١٩٠ مورد

بررسی سيستم خنك آاری و

تعمير
٠۶٠٠٠ مورد

اسمبل آردن مجموعه ٠٧١،١۶٣،۵۵٠١،٧۴۵،٣٢٠٢،١۴٩،۴٠٠ مورد

بررسی و رفع اشكال ویا

تعویض دیسك
٠٨١،٢۵٧،٠۴٠١،٩٩١،۵۵٠٢،۵٢٧،٨٣٠ مورد

١٢٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

X<= 100 Kw100 < X<= 300 Kw300 < X<= 700 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

همزن ها
٢۴٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن پایه ها و متعلقات

گيربكس و نصب مجدد
٠١۵٢٢،۵٣٠٨٣٣،٠۶٠١،٣۵۵،۵٩٠ مورد

بازآردن سيل و نصب مجدد ٠٢٨٧٧،٠۴٠١،٣٧۶،١۵٠٢،٢۵٣،١٨٠ مورد

بيرون آوردن پروانه و شفت و

نصب مجدد
٠٣١،۵٧٣،٧٨٠٢،٣٩١،٧٢٠٣،۵٨٧،۵٨٠ مورد

بررسی و بازدید پروانه و

شفت
٠۴۶٢٧،٠۵٠١،٢۵۴،١٠٠١،٨٨١،١۶٠ مورد

باز آردن محفظه بيرینگ و

بيرینگ و بررسی و نصب

مجدد

٠۵١،٧۵۴،٠٧٠٢،٧۵٢،٣٠٠۴،١٢٨،۴۴٠ مورد

١٢٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترها
٢۴٠۴۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن و بستن درب محفظه

فيلتر
٠١۶٣۵،٩٧٠ مورد

درآوردن المنت ها، تميزآاری

و یا تعویض و نصب مجدد
٠٢٩۴۶،۵٠٠ مورد

بررسی، تميزآاری و رفع عيب

محفظه فيلتر
٠٣٢٧۵،۶٩٠ مورد

بررسی و تعویض سيل درب

فيلتر
٠۴۶٣۵،٩٧٠ مورد

بررسی و تعمير مكانيزم

)Change over(
٠۵٨۴٧،٩۵٠ مورد

١٣٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تسمه نقاله ها
٢۴٠۵۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

باز و بستن گيربكس، موتور و

اتصاالت
٠١٠ مورد

درآوردن و جایگزینی تسمه

نقاله
٠٢٠ مورد

آپارات سرد تسمه ٠٣٠ مورد

آپارات گرم تسمه ٠۴٠ مورد

تنظيم آشش و همراستایی

تسمه
٠۵٠ مورد

بررسی، تعمير و یا تعویض

غلطك ها
٠۶٠ مورد

بررسی و تعمير درام و

متعلقات
٠٧٠ مورد

باز آردن، تعمير، تنظيم و

بستن جاروبك انتهای نوار

نقاله

٠٨٠ مورد

١٣١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دوده زداها
٢۴٠۶۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

خارج نمودن و نصب مجدد

دوده زدا
٠١١،٣۶۶،٣٢٠ مورد

باز و بستن پایه های موتور و

گيربكس و اتصاالت
٠٢۵٣۴،٨٧٠ مورد

بررسی و رفع اشكال از چرخ

دنده ها
٠٣٩٢۵،۵٣٠ مورد

رفع اشكال و تعویض لنس و

تيوب
٠۴١،۴١٨،٢٠٠ مورد

رفع اشكال و تعویض سيل ٠۵۴۶۶،۵٧٠ مورد

بررسی و تعمير یا تعویض

زنجير
٠۶١،٠٨٠،٠۴٠ مورد

١٣٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکراپرها و اسکيمرها
٢۴٠٧۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

باز آردن و بستن پایه های

موتور و گيربكس و اتصاالت
٠١۵٣۴،٨٧٠ مورد

بازآردن و بستن چرخ زنجير

آوچك و یا چرخ دنده متصل به

گيربكس

٠٢١،۴٣١،۴١٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير چرخ زنجير و یا چرخ

دنده بزرگ متصل به دیو

٠٣١،۴٣١،۴١٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير محورهای عمودی و

افقی حوضچه و یا مخزن

٠۴١،۶٢٨،۵٠٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير یاتاقان محور پارو

حوضچه و یا مخزن

٠۵١،۴٣١،۴١٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير ریل های اطراف دیواره

حوضچه و یا مخزن

٠۶١،۶٢٨،۵٠٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير چرخ های زنجير و یا

چرخ دنده مربوط به ریل

٠٧١،٢٣۴،٣١٠ مورد

بازآردن، بستن و تنظيم زنجير

و یا چرخ دنده محرك پاروها
٠٨١،٢٣۴،٣١٠ مورد

بازآردن، بستن و تعمير و

تنظيم پاروها
٠٩١،۴٣١،۴١٠ مورد

باز و بستن و تعمير و تعویض

پولی
١٠١،۴٣١،۴١٠ مورد

تعویض سيم بكسل ١١١،١۴٨،٣۵٠ مورد

تعویض چرخ های انتقال

دهنده مجموعه اسكراپر
١٢١،٢٨٣،٣۵٠ مورد

١٣٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم دانه بندی گوگرد
٢۴٠٨۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

باز آردن، بررسی و اندازه

،Housing و Bearingگيری 

تعمير و یا تعویض و نص

٠١٠ مورد

باز آردن و بستن آب بند

مكانيكی و تعمير و تعویض

قطعات معيوب آن

٠٢٠ مورد

بازآردن بررسی و تميزآاری و

 وMetering Barتعویض 

Shellو نصب مجدد آن 

٠٣٠ مورد

باز آردن بررسی و تنظيم و

بستن  نازل ها و متعلقات و

تعویض آليه قطعات مع

٠۴٠ مورد

درآوردن و نصب چرخ زنجير ٠۵٠ مورد

باز آردن و بستن پایه

نگهدارنده مجموعه

Rotoformerو بررسی و 

تميزآاری اس

٠۶٠ مورد

بازآردن جارویی و تميزآاری و

نصب مجدد آن
٠٧٠ مورد

تميزآاری یا تعویض و تنظيم

Steel beltتيغه انتهایی 
٠٨٠ مورد

باز آردن و تميزآاری لوله ها و

Steel beltنازل های آولينگ 

و نصب آنها

٠٩٠ مورد

، غلتك و پد آبگيرPanبازآردن 

تكوپرن و تميزآاری و نصب

مجدد و تنظيم

١٠٠ مورد

Steel beltبررسی و تعویض  ١١٠ مورد

بررسی و تعمير خردآن ١٢٠ مورد

باز آردن و بستن سيستم

speedتنظيم سرعت (

convertor(

١٣٠ مورد

granulation drumتميرآاری  ١۴٠ مورد

بازآردن بررسی و تعمير

granulation drumغلطك 
١۵٠ مورد

بررسی، اندازه گيری و تعمير

چرخ دنده های گرداننده
١۶٠ مورد

thrust rollerبررسی و تعمير 

granulation drumمربوط به  
١٧٠ مورد

granulation drumتنظيم  ١٨٠ مورد

بازآردن، تعمير و بستن

vibratory screenدرپوش 
١٩٠ مورد

بررسی و تعویض مش دانه

vibratoryبندی مربوط به 

screen

٢٠٠ مورد

بررسی و تعویض آفشك

vibratory screenمربوط به 
٢١٠ مورد

١٣۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

KW 100=>KW 100< P <=250 KWKW 250< P <=500 KWKW500< P <=1000 KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

کاپلينگ ها
٢۴٠٩۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

١،٨٨۵،٩٠٠باز و بستن حفاظ ٠١١٨٠،٨٣٠٧۵۴،٣۶٠١،۵٠٨،٧٢٠ مورد

Discouple و Couple٣،۶٠٣،٨١٠ آردن ٠٢۴٢٣،٩٨٠١،٢٧١،٩٣٠٢،۵۴٣،٨۶٠ مورد

Discouple و Coupleآردن 

آاپلينگ های دنده ای
٣،١٠۵،٣۶٠ ٠٣۵۴٢،۴٨٠١،٢۴٢،١۵٠٢،۴٨۴،٢٩٠ مورد

٣،٨۵٠،١٨٠تعویض آاپلينگ ٠۴١،٠۴۵،٠۵٠٢،٠٩٠،١٠٠٢،٧۴٠،٩۶٠ مورد

٢،٠٩٠،١٠٠تعميرات متعلقات آاپلينگ ٠۵۵٢٢،۵٣٠١،٠۴۵،٠۵٠١،۵۶٧،۵٨٠ مورد

٣،٣٨۵،٨٧٠چك و بررسی هم محوری ٠۶١،۶٨١،۶١٠٢،٠۵٢،٧۴٠٢،۶۴٣،۶١٠ مورد

۶،۶٩٧،٣٢٠انجام هم محوری ٠٧٢،١۵٣،۶۴٠۴،٣٠٧،٢٨٠۵،۵٨١،٢٠٠ مورد

هم محور آردن شفت و پولی

ها و تنظيم آشش تسمه

پنکه های هوایی

٠ ٠٨١،٧١١،۴٨٠٠٠ مورد

١٣۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای عمومی
٢۴١٠۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن- هوزینگ

٠١٢١٣،٣٧٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢١،٣٣٠ ليتر

تعویض یا رفع اشكال

نشاندهندهای روغن
٠٣٧۵۵،٨۵٠ مورد

١٣۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

l
رديف

بهاي واحد (ريال)

Tourqe Convertorتعمير  2411
٢۴١١۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

tourqeباز و بستن مجموعه 

convertor
٠١۶،١٣٢،٣٩٠ مورد

باز و بستن مجموعه پمپ ٠٢٣،۶٨۵،٩١٠ مورد

باز و بستن مجموعه توربين ٠٣٣،۶٨۵،٩١٠ مورد

بررسی وضعيت بيرینگ ها ٠۴١،٣١٩،١٩٠ مورد

بررسی وضعيت چرخ دنده ها ٠۵٧٩٣،٧۶٠ مورد

١٣٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

الکتروموتورها -فصل بيست و پنجم 

مقدمه

١٣٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<22 kw=>5/5واحدسطح مقطع

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

X<=4 kw22<=X<55 kw55<=X<75 kw75<=X<160 kw160<=X
رديف

بهاي واحد (ريال)

LVالکتروموتورها-
٢۵٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

قطع برق و جدا آردن سوئيچ

موتور مربوطه و نصب تخته

خطر بر روی آن و وصل ك

١۶٠،٩١٠٣٢١،٨١٠ ٣٢١،٨١٠ ٠١١۶٠،٩١٠١۶٠،٩١٠١۶٠،٩١٠ مورد

باز نمودن ، مهار و آاور آردن

اتصاالت آابل های برق و ارت

موتور و نصب آن

٢٧٣،۶٩٠۴۵۴،٠۶٠ ۴۵۴،٠۶٠ ٠٢١٣٢،۵٧٠٢٧٣،۶٩٠٢۶٠،٣٣٠ مورد

باز آردن پایه الكتروموتور و

بستن پس از اتمام آار
٩١،٢٣٠١۴٨،۴۴٠ ٩١،٢٣٠ ٠٣۶۶،٢٨٠٩١،٢٣٠٩١،٢٣٠ مورد

حمل و ارسال موتور به آارگاه

جهت تعمير اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

۵۴٣،۴٣٠۶٣۴،۶۶٠ ۶٣۴،۶۶٠ ٠۴۵١٨،۴٩٠۵۴٣،۴٣٠۵۴٣،۴٣٠ مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

آاپلينگ.
١٧١،۶٣٠٢٢٨،٨٣٠ ١١۴،۴٢٠ ٠۵۴٩،٢٧٠١١۴،۴٢٠١٧١،۶٣٠ مورد

باز و بسته آردن آاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

هواآش ها و سيستم

١٧١،۶٣٠٢٨٣،۴۵٠ ١١۴،۴٢٠ ٠۶۴٩،٢٧٠١١۴،۴٢٠١٧١،۶٣٠ مورد

جوشكاری و تعمير آاور فن و

سيستم خنك آننده.
٠٠ ٠ ٠٧٠٠٠ مورد

باز و بستن در پوشهای جلو و

عقب پس از تميز آاری و

تعميرات الزم.

٢٨٠،٨۶٠۴۵٢،۴٩٠ ٣٩٢،۶٩٠ ٠٨١۴١،٧٣٠١٣٩،١۴٠٢٢٣،۶۶٠ مورد

٠٠جوشكاری و تعمير در پوشها. ٠ ٠٩٠٠٠ مورد

تميز آاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
١٠٩،٢۴٠٢١٨،۴٨٠ ١۶٣،٨۶٠ ١٠٢٧،٣١٠۵۴،۶٢٠٨١،٩٣٠ مورد

بازدید و عيب یابی از استاتور

و سيم پيچهای آن.
٨۵،٨١٠١۵٧،۵۵٠ ١٩٧،١٠٠ ١١٢٨،۶٠٠٣۴،٣٣٠۵٧،٢١٠ مورد

رفع عيب از استاتور و سيم

پيچهای آن.
۶،٠١۵،٩۵٠٢٢،١٢٩،۵٠٠ ١۶،۵٩٧،١٢٠ ١٢٩۵٢،۵٧٠٢،٣٨١،۴٣٠۴،۴٣٣،١٩٠ مورد

بازدید و عيب یابی از روتور و

شفت.
٢٩۵،۶۴٠٣٩۴،١٩٠ ٣٩۴،١٩٠ ١٣۴٩،٢٧٠١۴٧،٨٢٠١٩٧،١٠٠ مورد

٠٠رفع عيب از روتور و شفت. ٠ ١۴٠٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس

بلبرینگها و تعویض آنها.
٢٢٨،٨٣٠٧٧٨،٧٨٠ ۶٢٣،٠٢٠ ١۵٢٨،۶٠٠١١۴،۴٢٠١٧١،۶٣٠ مورد

تميز آاری و سرویس یاتاقانها

و لبيرنها و سيستم روغن

آاری یا تعویض آنها.

٠۴۴٨،٨١٠ ٠ ١۶٠٠٠ مورد

تعمير یاتاقانها و لبيرنتها و

سيستم روغن آاری.
٠۴۴٨،٨١٠ ٠ ١٧٠٠٠ مورد

سرویس و بازو بستن

تجهيزات نشان دهنده دما و

لرزش پس از تنظيم ، تعمير و

٠٠ ٠ ١٨٠٠٠ مورد

بازدید ، تعمير یا تعویض و

آچارآشی جعبه اتصال موتور

و تعویض الستيكهای آ

١٧١،۶٣٠٣۴٣،٢۵٠ ٢٢٨،٨٣٠ ١٩٢٨،۶٠٠۵٧،٢١٠١١۴،۴٢٠ مورد

١٢٠،۶٨٠١۶٠،٩١٠آمپر گيری و سایر تست ها ۴٨٢،٧٢٠ ٢١۴٠،٢٣٠١۶٠،٩١٠٨٠،۴۵٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی ٠ ٢٢۶٨۵،٨٠٠٠٠

١٣٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<500 kwواحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

MVالکتروموتورها-
٢۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

قطع برق و جدا آردن سوئيچ

موتور مربوطه و نصب تخته

خطر بر روی آن و وصل ك

۵١۴،٠١٠٠ ٠١٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠ مورد

باز نمودن ، مهار و آاور آردن

اتصاالت آابل های برق و ارت

موتور و نصب آن

١،٢١٢،۵۶٠٠ ٠٢۶٨۶،٧٣٠۶٨۶،٧٣٠٨۶٩،١٩٠ مورد

باز آردن پایه و جدا آردن

آاپلينگ الكتروموتور و بستن

آنها پس از اتمام ك

٣۶۴،٩٢٠٠ ٠٣١٨٢،۴۶٠١٨٢،۴۶٠٣۶۴،٩٢٠ مورد

حمل و ارسال موتور به آارگاه

جهت تعمير اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

١،٢٢۵،۴٧٠٠ ٠۴۶٢۵،٠٢٠۴۶١،۵٨٠۶۶١،٣٣٠ مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

آاپلينگ.
٩٣۴،۵۴٠٠ ٠۵٣١١،۵١٠۴۶٧،٢٧٠۶٢٣،٠٢٠ مورد

باز و بسته آردن آاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

هواآش ها و سيستم

٨۴۵،١٨٠٠ ٠۶٣٣٨،٠٧٠۴٢٢،۵٩٠۶٧۶،١۴٠ مورد

جوشكاری و تعمير آاور فن و

سيستم خنك آننده.
٠٠ ٠٧٠٠٠ مورد

باز و بستن در پوشهای جلو و

عقب پس از تميز آاری و

تعميرات الزم.

١،۶١٢،١٨٠٠ ٠٨١،٠٩٨،٣٩٠١،٢٨١،۴۶٠١،۴۶۴،۵٣٠ مورد

٠٠جوشكاری و تعمير در پوشها. ٠٩٠٠٠ مورد

تميز آاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
٣٧۶،۴٣٠٠ ١٠٣۵٣،۵۵٠۴٨٨،۶٢٠٧٠۴،١۵٠ مورد

بازدید و عيب یابی از استاتور

و سيم پيچهای آن.
۴٧٢،۶۴٠٠ ١١١۵٧،۵۵٠١۵٧،۵۵٠۴٧۶،٠٠٠ مورد

رفع عيب از استاتور و سيم

پيچهای آن.
٠٠ ١٢٣٣،١٩۴،٢۵٠٣٨،٧٢۶،۶٢٠٠ مورد

بازدید و عيب یابی از روتور و

شفت.
١،٢٢۴،٨٣٠٠ ١٣٣۵۴،۶۴٠٣۵۴،۶۴٠٨٧٠،١٩٠ مورد

٠٠رفع عيب از روتور و شفت. ١۴٠٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس

بلبرینگها و تعویض آنها.
٠٠ ١۵٧٧٨،٧٨٠٣١١،۵١٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس یاتاقانها

و لبيرنها و سيستم روغن

آاری یا تعویض آنها.

١،٣۶٢،۵٨٠٠ ١۶٣٠۶،٣٣٠٧٠٠،۵٢٠١،٠۵٨،۵٣٠ مورد

تعمير یاتاقانها و لبيرنتها و

سيستم روغن آاری.
١،١۵٠،٠١٠٠ ١٧٣٠۶،٣٣٠٧٠٠،۵٢٠١،٠۵٨،۵٣٠ مورد

سرویس و بازو بستن

تجهيزات نشان دهنده دما و

لرزش پس از تنظيم ، تعمير و

۵۵٠،۶۵٠٠ ١٨٣٢١،٨١٠۴٨٢،٧٢٠۵٩٧،١۴٠ مورد

بازدید ، تعمير یا تعویض و

آچارآشی جعبه اتصال موتور

و تعویض الستيكهای آ

١،١٠١،٣٠٠٠ ١٩٣٨٩،٧۴٠۵۵٠،۶۵٠٨٢۵،٩٧٠ مورد

آمپرگيری و سایر تستهای

الزم جهت صحت آار موتور.
۴۵٧،٠٩٠٠ ٢٠۴۵٧،٠٩٠۴۵٧،٠٩٠٧٩٩،٧۶٠ مورد

١۴٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

ترانسفورماتورها و رآکتورها -فصل بيست و ششم

مقدمه

.، تست الكل خواهد بودGCتست شيميایی روغن، تست:  تست دی الكتریك روغن و تست های خاص شامل: تست های روغن شامل -١

١۴١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

X<=1250 KVA1250<X<=6300 KVA6300<X<=15000 KVAKVA15000<X
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورماتورها
٢۶٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

قطع برق و جدا آردن سویيچ

ترانسفورماتور و اتصال به

زمين و نصب تخته خطر

۴١٢،٩٩٠ ٠١٢٧۵،٣٢٠٢٧۵،٣٢٠٢٧۵،٣٢٠ مورد

بازآردن متعلقات، درپوش

های جعبه اتصال ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنها و

١،۵٠٩،٧۶٠ ٠٢۶٢٣،٠٢٠۶٢٣،٠٢٠٧٧٨،٧٨٠ مورد

بازآردن اتصاالت ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنها
٢،٣۴٠،۶۶٠ ٠٣٩٣۴،۵۴٠١،٠٩٠،٢٩٠١،٢۴۶،٠۵٠ مورد

تميزآاری و آچارآشی

اتصاالت
۵٧٩،٠۴٠ ٠۴١٩٣،٠١٠٢٨٩،۵٢٠٣٨۶،٠٣٠ مورد

تعویض مقره جهت رفع

نشتی و تنظيم برق گيرها
۵،٩۶٨،۴٩٠ ٠۵١،١٩٧،٢۵٠١،۵٨٩،١٩٠١،٩٨١،١٣٠ مورد

بازدید و تميزآاری خنك آننده

ها (رادیاتورها و فن ها و...)
١،٨٢١،٢٢٠ ٠۶٣١١،۵٠٠۴۶٧،٢۵٠۶٢٣،٠٠٠ مورد

رفع عيب نشتی از بدنه

ترانسفورماتور
۵۵١،٣٩٠ ٠٧۵۵١،٣٩٠۵۵١،٣٩٠۵۵١،٣٩٠ مورد

تست و یا تعویض نشاندهنده

ها و آالرم ها و تریپ ها
١،٠٢٨،٠١٠ ٠٨۶٨۵،٣۴٠۶٨۵،٣۴٠۶٨۵،٣۴٠ مورد

١،٨٨٧،٨٠٠بازدید  از سيم پيچ و هسته ٠٩۴٣٧،۵٣٠۶۵۶،٢٩٠٨٧۵،٠۵٠ مورد

١،٣٧٠،۶٨٠بازدید  و تغيير تپ چنجرها ١٠٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠۶٨۵،٣۴٠ مورد

١،٣١۴،۵٩٠وآيوم آردن و تزریق گاز ازت ١١٣٢٨،۶۵٠۴٩٢،٩٧٠۶۵٧،٣٠٠ مورد

تست های عایقی و اهمی

ترانسفورماتور (طبق

استاندارد)

۶٨۵،٣۴٠ ١٢٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠۵١۴،٠١٠ مورد

٢۴١،٣۶٠تست دی الكتریك روغن ١٣٢۴١،٣۶٠٢۴١،٣۶٠٢۴١،٣۶٠ مورد

نمونه گيری جهت تست های

خاص روغن (از جمله تست

، تستGCشيميایی روغن، 

الكل، تصفيه شيميای

١۶٠،٩١٠ ١۴١۶٠،٩١٠١۶٠،٩١٠١۶٠،٩١٠ مورد

١،١٠٠تصفيه یا تعویض روغن ١۵١،١٠٠١،١٠٠١،١٠٠ ليتر

۴٧٩،٠١٠تعویض یا احيای رطوبت گير ١۶٢٣٩،۵٠٠٢٣٩،۵٠٠٢٣٩،۵٠٠ مورد

٣۶٨،٢٢٠تعویض محفظه رطوبت گير ١٧١٨۴،١١٠١٨۴،١١٠١٨۴،١١٠ مورد

٠تعميرات اساسی ١٨٠٠٠ دستگاه

١۴٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
٢۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

بازدید و نظافت و آچارآشی ٠١۵٣٢،٣٢٠ مورد

تست و عيب یابی و ترميم ٠٢٨٨٢،٨٩٠ مورد

١۴٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

ژنراتورها -فصل بيست و هفتم 

مقدمه

ر گرفته می شود و همينطور در ردیف های تعویض هسته نيز به دليل وجود درتعميرات ژنراتور برای ترميم هسته ، هزینه براساس ميزان ترميم در نظ-١
ورق های تعویض براساس نسبت

. تعویض انجام شده، هزینه محاسبه گردد
نمی ور، سایر ردیف های ترميم عایقكاری و سيم پيچی مندرج در این فصل تعلق در تعميرات ژنراتور درصورت اعمال سيم پيچی و عایق آاری استاتور و روت-٢

.گيرد
.محور، ارائه تایيدیه مطابق جنس ، سختی و صيقلی بودن الزامی خواهد بود" ترميم و تعمير"و" ساخت و تعویض"در ردیف های -٣
.شدتهيه تجهيزات و اجناس مصرفی در ردیف های تعميرات ژنراتور مستتر می با-۴
استفاده می " قطع برق و جداآردن سوئيچ سيستم با ژنراتور تحریك" جا به جا شود از ردیف " ژنراتورهای تحریك"در انجام عمليات تعميرات ژنراتور، چنانچه -۵

.گردد
.د در هنگام قيمت گذاری ميزان ميانگين آن در نظر گرفته شده استدر مورد بازآردن درپوش ها آه دارای حداقل یك وحداآثر سه درپوش می باش-۶
.لحاظ شده استTAG OUT , LOCK OUTعمليات" قطع برق ورودی تابلو و نصب تخته خطر"در بهای ردیف-٧

١۴۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

قطع برق و جدا آردن سویيچ

ژنراتور و نصب تخته خطر بر

روی آن و وصل آردن

٠١۴۵٩،٢٨٠۴۵٩،٢٨٠۴۵٩،٢٨٠ مورد

باز آردن آليه درپوشها و

بستن مجدد آنها
٠٢١٨،٣٩٣،١١٠٢۴،۵٢۴،١۴٠٣۶،٧٨۶،٢١٠ مورد

باز نمودن پایه های زغال روی

رینگهای ارتباطی

)  حلقهSLIP RINGژنراتور(

ها و بستن مجدد

٠٣٣،٧٧٩،٣۶٠۴،٧٢۴،٢٠٠۵،۶۶٩،٠۴٠ مورد

باز نمودن آليه قطعات اتاقك

تحریك و بستن مجدد آنها
٠۴١٠،۵٧٠،۵٢٠١٧،٠۵٢،١٧٠٢٣،١٨٣،٢٠٠ مورد

باز نمودن آليه اتصاالت و لوله

های روغن و هوا و بستن

مجدد انها

٠۵٠٠٠ مورد

باز نمودن آليه تجهيزات

ابزاردقيق و بستن مجدد
٠۶٠٠٠ مورد

باز نمودن آاپلينگ ژنراتور به

جعبه دنده اصلی و بستن

مجدد

٠٧٠٠٠ مورد

اندازه گيری هم محوری

ژنراتور
٠٨٠٠٠ مورد

اصالح هم محوری و تنظيم

فاصله هوایی بين روتور و

)airgapاستاتور (

٠٩٠٠٠ مورد

باز نمودن آابلها و باسبارهای

اتصاالت خروجی مولدها و

تحریك آننده ها و بستن

١٠۶،۶١٢،٢١٠٨،٨١۶،٢٧٠١١،٠٢٠،٣۴٠ مورد

باز نمودن یاتاقانها و سایر

متعلقات جهت بيرون آشيدن

روتور و بستن مجدد

١١٠٠٠ مورد

اندازه گيری ابعادی و تست

های سالمت غير مخرب

یاتاقان ها

١٢٠٠٠ مورد

جدا نمودن سيستم تحریك

اوليه و ثانویه از مولد اصلی و

بستن مجدد آنها

١٣۶،۶١٢،٢١٠٩،٨٠٩،۶۶٠١٢،٢۶٢،٠٧٠ مورد

بازدید و تميزآاری ذغال ها و

جاروبك ها و آلكتور یا رینگ

ها

١۴۵٠٠،١٠٠٧۵٠،١۵٠١،٠٠٠،٢٠٠ مورد

تعویض ذغال های سيستم

تحریك
١۵١،٣٧٠،۶٨٠٢،٠۵۶،٠٢٠٢،٧۴١،٣۶٠ مورد

تست سيستم خنك آننده

ژنراتور
١۶٠٠٠ مورد

باز نمودن سيستم خنك آننده

ژنراتور(آولرها) و بستن

مجدد آنها

١٧٠٠٠ مورد

خارج آردن روتور و قرار دادن  

آن روی پایه و جازدن آن
١٨١٢،٣٠٧،٨٩٠٢٣،٠٧٧،٢٩٠٣۴،۶١۵،٩٣٠ مورد

١۴۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

بازآردن آليه اتصاالت استاتور

و قرار دادن آن در محل

مناسب جهت بازدید و

تعميرات و بستن مجدد

١٩۵،۴٧۵،٧٩٠١۴،٠۶٩،۴۶٠٠ مورد

بازدید و آزمایش گوه های

داخل شيارهای سيم پيچ

استاتور و روتور

٢٠٧،٠٠٠،۴٢٠١٣،١٢۵،٧٨٠٢١،٨٧۶،٣١٠ مورد

تميز آاری روتور و استاتور و

محفظه زیر ژنراتورطبق

دستورالعملها  

٢١١۵،٨٨٢،٠٨٠٢٣،٨٢٣،١٢٠٣١،٧۶۴،١۶٠ مورد

انجام تست های سالمت

مكانيكی روتور و اجزای آن
٢٢۶،١۵٢،٣٩٠٧،١٣٨،٩۴٠٨،١٢۵،۴٩٠ مورد

رنگ آميزی عایقی روتور و

استاتور(وارنيش)
٢٣٢،٢١٢،٩۵٠٣،٣١٩،۴٢٠۴،۴٢۵،٩٠٠ مورد

انجام آليه آزمایشات سالمت

الكتریكی و عایقی روتور و

استاتور 

٢۴۶،٩٠٩،٠١٠۵،١٨١،٧۶٠۴،٣١٨،١٣٠ مورد

تست سالمت قطعات و

عناصر نيمه هادی گردان

(نصب شده روی روتور)

٢۵٨،۶٣۶،٢۵٠٨،۶٣۶،٢۵٠٨،۶٣۶،٢۵٠ مورد

AIRاندازه گيری فواصل (

GAPبين روتور و استاتور  (
٢۶۴،٣١٨،١٣٠۴،٣١٨،١٣٠۴،٣١٨،١٣٠ مورد

ترميم هسته

استاتور(براساس درصد

ميزان ترميم)

٢٧٠٠٠ مورد

ترميم هسته روتور(براساس

درصد ميزان ترميم)
٢٨٠٠٠ مورد

تعویض هسته

استاتور(براساس درصد

ميزان تعویض)

٢٩٠٠٠ مورد

تعویض هسته

روتور(براساس درصد ميزان

تعویض)

٣٠٠٠٠ مورد

ترميم عایق آاری سيم پيچ

روتور
٣١٠٠٠ مورد

ترميم عایق آاری سيم پيچ

استاتور
٣٢٠٠٠ مورد

سيم پيچی و عایق آاری

روتور(براساس درصد ميزان

انجام آار)

٣٣٠٠٠ مورد

سيم پيچی و عایق آاری

استاتور(براساس درصد

ميزان انجام آار)

٣۴٠٠٠ مورد

ترميم و تعمير محور(با ارائه

تایيدیه مطابقت جنس و

سختی و صيقلی بودن)

٣۵٠٠٠ مورد

ساخت و تعویض محور(با

ارائه تایيدیه مطابقت جنس و

سختی و صيقلی بودن)

٣۶٠٠٠ مورد

١۴۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

باالنس دیناميكی محور ٣٧٠٠٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور با

شفت
٣٨٠٠٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور با

شفت همراه با آليه قطعات

گردنده

٣٩٠٠٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End Bearing

Cover

۴٠٠٠٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Bearing

Cover

۴١٠٠٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End Shield
۴٢٠٠٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Shield
۴٣٠٠٠ مورد

تعمير بدنه استاتور(براساس

درصد ميزان تعمير)
۴۴٠٠٠ مورد

تهيه و تعویض گوه بر روی

استاتور(براساس درصد

ميزان تعویض)

۴۵٠٠٠ مورد

تهيه و تعویض گوه بر روی

روتور(براساس درصد ميزان

تعویض)

۴۶٠٠٠ مورد

RTDتهيه و تعویض  ۴٧٠٠٠ مورد

تعمير فن خنك آننده ۴٨٠٠٠ مورد

ساخت فن خنك آننده ۴٩٠٠٠ مورد

تعمير و ترميم عایق اتصاالت

اصلی سيم بندی ژنراتور به

ترمينال های تغذیه

۵٠۴،۴۶٠،٩٨٠٧،١٣٧،۵۶٠١٠،٧٠۶،٣۵٠ مورد

تهيه وتعویض اتصاالت اصلی

سيم بندی ژنراتور و عایق

آاری مناسب آنها

۵١۴،۴۶٠،٩٨٠٠٠ مورد

END RINGتهيه یا ساخت 

روتور اصلی
۵٢٠٠٠ مورد

تعمير رینگ های اصلی

تحریك(همراه با آليه

نگهدارنده های ذغال ها)

۵٣٠٠٠ مورد

ساخت رینگ های اصلی

تحریك(همراه با آليه

نگهدارنده های ذغال ها)

۵۴٠٠٠ مورد

 یاslip ringتعمير اتصاالت 

تحریك آمكی به قطب های

روتور

۵۵٠٠٠ مورد

آزمایش هسته به روش القاء

حداآثر شار (روتور+استاتور)
۵۶٠٠٠ مورد

١۴٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

تست بی باری و بارداری و

اندازه گيری لرزش در حضور

نماینده آارفرما

۵٧٠٠٠ مورد

تميزآاری، آچارآشی

بازرسی سيستم تنظيم ولتاژ

)AVRاتوماتيك (

۵٨٠٠٠ مورد

تست، تنظيم و تعمير سيستم

)AVRتنظيم ولتاژ اتوماتيك (
۵٩٠٠٠ مورد

خشك آردن و رطوبت زدایی

از روتور و استاتور
۶٠٩،٨۵٧،١٣٠١٢،٣٢١،۴١٠١۶،۴٢٨،۵۴٠ مورد

١۴٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهای تحریک
٢٧٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

قطع برق و جدا آردن سویيچ

سيستم یا ژنراتورتحریك،

جداآردن آابل های ارتبا

٠١۴۶١،١۶٠ مورد

باز آردن آليه درپوشها و

بستن مجدد آنها پس از اتمام

آار

٠٢٣،۶٧٨،۶٢٠ مورد

باز نمودن پایه های زغال روی

رینگهای ارتباطی سيستم یا

ژنراتور تحریك

٠٣١،۴١٧،٢۶٠ مورد

جدا نمودن سيستم تحریك از

ژنراتور (بصورت مكانيكی و

الكتریكی) و بستن مجدد

٠۴٧،۶۵١،٩٢٠ مورد

باز نمودن یاتاقانها و بيرینگها و

بستن مجدد
٠۵٣،١۵٠،۴٨٠ مورد

بيرون آشيدن روتور و قرار

دادن آن روی پایه و جازدن

مجدد

٠۶٩،٧۴١،۵۶٠ مورد

جابجایی استاتور و قرار دادن

آن در محل مناسب جهت

بازدید و تعميرات و نصب

مجدد

٠٧٨،٠۵١،٢١٠ مورد

تميز آاری روتور و استاتور

طبق دستورالعملها
٠٨٣،۴٩٠،٨١٠ مورد

انجام تست های سالمت

ENDمكانيكی روتور خصوصا 

RING

٠٩٠ مورد

رنگ آميزی عایقی روتور و

استاتور(وارنيش)
١٠۵۵٣،٢۴٠ مورد

انجام آليه آزمایشات سالمت

الكتریكی و مغناطيسی روتور

و دیودها و نيمه ها

١١٣،۴۵۴،۵١٠ مورد

AIRاندازه گيری فواصل (

GAPبين روتور و استاتور  (
١٢٢،١۵٩،٠۶٠ مورد

)  AIR GAPتنظيم فواصل (

بين روتور و استاتور
١٣٠ مورد

بازدید و تميزآاری ذغال ها و

جاروبك ها و آلكتور یا رینگ

های ژنراتور تحریك

١۴۵٠٠،١٠٠ مورد

تعویض ذغال های ژنراتور

تحریك
١۵۶٨۵،٣۴٠ مورد

ترميم هسته استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

ترميم)

١٨٠ مورد

ترميم هسته روتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

ترميم)

١٩٠ مورد

تعویض هسته استاتور

ژنراتور تحریك(براساس درصد

ميزان تعویض)

٢٠٠ مورد

١۴٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهای تحریک
٢٧٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

تعویض هسته روتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

تعویض)

٢١٠ مورد

ترميم عایق آاری سيم پيچ

روتور ژنراتور تحریك(براساس

درصد ميزان انجام آا

٢٢٠ مورد

ترميم عایق آاری سيم پيچ

استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

انجام

٢٣٠ مورد

سيم پيچی و عایق آاری

روتور ژنراتور تحریك(براساس

درصد ميزان انجام آار)

٢۴٠ مورد

سيم پيچی و عایق آاری

استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

انجام آار

٢۵٠ مورد

ترميم و تعمير محور ژنراتور

تحریك(با ارائه تایيدیه

مطابقت جنس و سختی و

٢۶٠ مورد

ساخت و تعویض محور

ژنراتور تحریك(با ارائه تایيدیه

مطابقت جنس و سختی و

ص

٢٧٠ مورد

باالنس دیناميكی محور

ژنراتور تحریك
٢٨٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور

ژنراتور تحریك با شفت
٢٩٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور

ژنراتور تحریك با شفت همراه

با آليه قطعات گردنده

٣٠٠ مورد

تعمير یا تعویض یاتاقان ها و

بيرینگ ها
٣١٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End  Bearing

Cover

٣٢٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Bearing

Cover

٣٣٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End Shield
٣۴٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Shield
٣۵٠ مورد

تعمير بدنه استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

تعمير)

٣۶٠ مورد

 ژنراتورRTDتهيه و تعویض 

تحریك
٣٧٠ مورد

١۵٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهای تحریک
٢٧٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

تعمير فن خنك آننده ژنراتور

تحریك
٣٨٠ مورد

ساخت فن خنك آننده ژنراتور

تحریك
٣٩٠ مورد

تعمير و ترميم عایق اتصاالت

اصلی سيم بندی ژنراتور

تحریك به ترمينال های

۴٠٢،١٨٧،۶٣٠ مورد

تهيه و تعویض اتصاالت اصلی

سيم بندی ژنراتور تحریك و

عایق آاری مناسب آنه

۴١١،٧۵٠،١٠٠ مورد

تعمير رینگ ها یا آلكتور

تحریك(همراه با آليه

نگهدارنده های ذغال ها)

۴٢٠ مورد

ساخت رینگ ها یا آلكتور

تحریك(همراه با آليه

نگهدارنده های ذغال ها)

۴٣٠ مورد

آزمایش هسته به روش القاء

حداآثر شار(روتور+استاتور)
۴۴٠ مورد

تست بی باری و بارداری و

اندازه گيری لرزش در حضور

نماینده آارفرما

۴۵٠ مورد

تعمير سيستم یكسوساز

گردان
۴۶٠ مورد

تعمير سيستم های

یكسوساز ثابت
۴٧٠ مورد

١۵١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

تابلوها و کليدهای برق -فصل بيست و هشتم

مقدمه

دیف شی، سرسيم بندی و تكميل تا مرحله راه اندازی باشد ، هزینه آن مطابق رچنانچه نياز به نصب جدید هر یك از تجهيزات داخل تابلو همراه با سيم آ-١
مندرج در این فصل با اعمال

. اعمال می گردد١/۵٠ ضریب 
.دار و ضد انفجار می باشدIPتابلو های مورد بحث در این فصل شامل آليه تابلوهای-٢
قيمت مربوط % ١٠مبلغ ردیف و برای آزمایشات بعدی %  ١٠٠ آزمایشات اول ردیف آزمایشات ثانویه رله ، شامل تعداد و انواع تست خواهد بود و برای-٣

.پرداخت می گردد
.پيدا آردن نقاط معيوب و خراب و گزارشات مربوط به آن لحاظ شده است” بازدید و تميزآاری و آچار آشی تجهيزات وترمينال های قدرت و آنترل“ در ردیف -۴
.شدشامل چرخ دنده ها ، فنرهای شارژ ، اهرمهای ارتباطی وآليه قطعات می با“ تعمير و تعویض قطعات مكانيكی “ ردیف -۵
وآليه قطعات ) جامپر( خروجی و ثابت  -، فيوزها ، آليدها ، ترمينال ورودیCT ،PTموتور شارژر ، آنتاآتورها ، : شامل “ تعمير و تعویض مدار فرمان “ ردیف -۶

.برقی مرتبط می باشد
.شدجامپر ، فيوزها ، آليدها ، آنتاآتورها و آليه قطعات برقی مرتبط می با: شامل “ تعمير و تعویض مدار قدرت “ ردیف -٧
ادوات و تجهيزات فرمان و اندازه گيری روی تابلو و داخل واحد مد نظر : شامل “ تعمير و تعویض آليدهای آنترل و مدارات فرمان “ در ارتباط با ردیف  تابلوها ، -٨

.می باشد
.تابلوها در نظر گرفته شد" تعمير و تعویض آليد های آنترل و مدارات فرمان" جزو“  سوئيچهای لرزشی“-٩
د ، تعدادی محفظه آليد و متعلقات مربوطه آه از یك شينه اصلی تغذیه می گرددر ردیف های تعميراتی تابلو، منظور از مورد یك ستون داخل تابلو شامل -١٠

.می باشد
.د می باشدتست رله های حفاظتی،ارائه مستندات و عایقی سوئيچ و دریافت گواهی تائي: آزمایش  نهایی آليد شامل -١١
، تعویض آب بندها جهت ) سل (تعویض یا تنظيم سطح روغن ، تزریق گاز یا تعویض آپسول : شامل MV,HVدر آليدهای“ تعویض و تزریق گاز یا روغن “-١٢

SF6و  OCB،VCBآليدهای
.می باشد

١۵٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

V<=10001000<V<2000020000<=V<=33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلوها
٢٨٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به آار

نمودن آن پس از اتمام

٠١۴٣١،٨١٠۴٣١،٨١٠۶۴٧،٧٢٠ مورد

بازدید و تميزآاری تجهيزات

آنترل و فرمان تابلو
٠٢٨٣١،٨٧٠١،٣٢٨،٢۶٠٢،٣۴٩،٠٨٠ مورد

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

های مدارات آنترل
٠٣۴۵٧،۶٨٠۶٨۶،۵٢٠٢،١٩۴،٢۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض نشاندهنده ٠۴٢٧٩،٣٩٠٢٧٩،٣٩٠۵۵٨،٧٩٠ مورد

تعمير و یا تعویض تجهيزات

اندازه گيری و قطعات مربوطه

)CT و PT(

٠۵۴۶١،١۶٠١،٣٨٣،۴٧٠٣،٨٣۶،۶۵٠ مورد

تعمير و یا تعویض رله های

آنترل آمكی و تایمرها
٠۶۴۶١،١۶٠۴۶١،١۶٠٩٢٢،٣١٠ مورد

تعمير و یا تعویض آليدهای

آنترل ومدارات فرمان
٠٧۴۶١،١۶٠۴۶١،١۶٠٢،۵٢٩،٠١٠ مورد

بازدید و تميزآاری شينه ها و

اتصاالت مربوطه
٠٨٧٣٣،٣۶٠١،۴۶۶،٧٢٠۴،١۶٢،۵۶٠ مورد

آچارآشی شينه ها و

اتصاالت مربوطه
٠٩٧٣٣،٣۶٠١،١٠٠،٠۴٠٢،۵۶٣،۶٠٠ مورد

عایقكاری شينه ها و اتصاالت

مربوطه
١٠٣۶۵،٨٨٠٧٣١،٧۶٠١،٨٢٧،٠۴٠ مورد

تست عایقی شينه ها ١١٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠١،٠٩۵،٢٨٠ مورد

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
١٢٠٠٠ مورد

آزمایشات اوليه جهت رله

های حفاظتی
١٣۴۶١،١۶٠۴۶١،١۶٠٠ مورد

آزمایشات ثانویه جهت رله

های حفاظتی
١۴۴۶١،١۶٠۴۶١،١۶٠٠ مورد

تعویض فيوزها و پایه فيوزها ١۵٣۶۵،٨٨٠٧٣١،٧۶٠١،٨٢٧،٠۴٠ مورد

تميزآاری و تعمير اتصاالت

ارت تابلو
١۶٣۶۵،٨٨٠٣۶۵،٨٨٠٣۶۵،٨٨٠ مورد

تميزآاری، آچارآشی، اندازه

گيری و بازرسی از آليه

تجهيزات تابلوی مقاومت

اتصال زمين

١٧٠٩٢٣،٩۴٠٠ مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمين
١٨٠٣،۶۵۴،٠٧٠٠ مورد

بازآردن، سرویس، آچارآشی

تست عایقی و بستن و آب

بندی باس داآت

١٩٣۶۵،٨٨٠۵۴٨،٨٢٠٠ مورد

تعمير باس داآت ٢٠٠٠٠ متر

تميزآاری، آچارآشی و

بازبينی آليه تابلوهای اصلی

و فرعی سيستم های تحریك

٢١٨،۶٣۶،٢٧٠٠٠ مورد

تعمير یا تعویض شينه ها ٢٢۴،٣٨٨،۴٨٠۶،۵٨٢،٧٢٠۶،۵١٨،٩٢٠ مورد

١۵٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

V<=10001000<V<2000020000<=V<=33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

کليدهای برق
٢٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

قطع برق آليد و نصب تخته

خطر و آماده به آار نمودن آن

پس از اتمام آار

٠١٢۵٠،٠۵٠٢۵٠،٠۵٠٢۵٠،٠۵٠ مورد

بازدید و تعویض فيوز قدرت و

 آردنResetفرمان و 
٠٢٢۵٠،٠۵٠٢۵٠،٠۵٠٢۵٠،٠۵٠ مورد

بازدید و تميزآاری و

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

های مدارات آنترل و قدرت

٠٣۵٠٠،١٠٠١،٠٠٠،٢٠٠١،۵٠٠،٣٠٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مدار فرمان
٠۴٢۵٠،٠۵٠٢۵٠،٠۵٠٢۵٠،٠۵٠ مورد

تعمير و یا تعویض رله های

حفاظتی
٠۵۶٨١،٨۶٠۶٨١،٨۶٠۶٨١،٨۶٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مدار قدرت
٠۶۵٠٠،١٠٠١،٠٠٠،٢٠٠١،۵٠٠،٣٠٠ مورد

تميزآاری و روانكاری

بخشهای مكانيكی آليد
٠٧۵٠٠،١٠٠١،٠٠٠،٢٠٠١،٢۵٠،٢۵٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مكانيكی
٠٨١،۴٧۴،١۴٠١،٨۴٢،۶٨٠١،٨۴٢،۶٨٠ مورد

تعویض و تزریق گاز یا روغن

HV و MVدر آليدهای 
٠٩٠٨۵٨،٣١٠٨۵٨،٣١٠ مورد

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
١٠٠٠٠ مورد

آزمایش نهایی آليد ١١۶٨۵،٣۴٠۶٨۵،٣۴٠۶٨۵،٣۴٠ مورد

تست هدایت الكتریكی ١٢۶٨۵،٣۴٠۶٨۵،٣۴٠۶٨۵،٣۴٠ مورد

تست فشار گاز ١٣٠٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠ مورد

١۵۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

سيستم های روشنایی -فصل بيست و نهم

مقدمه

 تعویض آاور، رفلكتور یا شامل بازآردن، تميزآاری، شستشوی رفلكتور، شستشوی بدنه و آاور چراغ یا) فيتينگ(ردیف های مربوط به تعميرات چراغ ها -١
شيشه، تعویض چوك یا

یر سيم آشی داخلی، تعویض پایه المپ یا سرپيچ و آب بندی مجموعه چراغ و سا استارت یا باالست یا جرقه زن، تعویض المپ، تعویض یا تعمير یا ترميم 
قطعات موجود در چراغ ميباشد  

 درصد بابت بازآردن و ٣٠ محاسبه ميشوند آه بهای حاصل شامل ٠٫۶، با اعمال ضریب۶ الی ١، ردیف های تعميرات )فيتينگ(درصورت تعویض چراغ ها -٢
 درصد بابت٧٠جمع آوری و 

. آماده سازی و نصب ميباشد
.آشی مسير برق رسانی به چراغ ها ميباشدمنظور از ردیف رفع عيب از مدار تغذیه روشنایی، عيب یابی و تعمير سيم -٣
.خواهد بودWATER PROOFوEX،WEATHER PROOFردیف های مربوط به روشنایی صنعتی شامل آليه چراغ های-۴
ر قطعات مرتبط خواهد بودالمپ ، جرقه زن ، سرپيچ ،باالست،سيم بندی ،آب بندی،شيشه، محافظ و سای: ردیف تعمير چراغ ها و فيتينگهای صنعتی شامل-۵

.

١۵۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های روشنایی
٢٩٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فلورسنت از نوع صنعتی،

ضدآب،

٠١١۵٧،١٩٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

 از ن٢٠٠Wمدادی تا و 

٠٢١۵٧،١٩٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

٢٠٠Wمدادی باالتر از 

٠٣٢٣۵،٧٨٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فلورسنت از نوع غيرصنعتی
٠۴٧٨،۵٩٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

 از ن٢٠٠Wمدادی تا و 

٠۵٧٨،۵٩٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

٢٠٠Wمدادی باالتر از 

٠۶١۵٧،١٩٠ عدد

تعمير و تعویض چراغ های

(فيتينگ) خطر هوایی
٠٧۶٢٨،٧۴٠ عدد

تنظيم و تعویض فتوسل یا

تایمر (ساعت نجومی)
٠٨١۵٧،١٩٠ عدد

رفع عيب از مدار تغذیه

روشنایی
٠٩۴٧۵،٢٨٠ مورد

تعویض یا نصب فيتينگ

روشنایی صنعتی یا ضدآب
١٠۴٧١،۵۶٠ مورد

تعویض یا نصب فيتينگ

روشنایی غيرصنعتی
١١٣١۴،٣٧٠ مورد

تعویض یا نصب پایه روشنایی

 متر همراه با متعلقات٩تا 

الکتریکی

١٢١،۴٠۵،٧۴٠ مورد

تعویض یا نصب داکت فلزی تا

 سانتيمتر۵
١٣١١٧،٨٩٠ متر

تعویض یا نصب داکت

 سانتيمتر۵پالستيکی تا 
١۴٧٨،۵٩٠ متر

١۵۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

خطوط زیرزمينی -فصل سی ام

مقدمه

.ردیف های این فصل برمبنای آابل های تك رشته بدون غالف ميباشد-١
و ردیف ششم از زیر فصل " آابل های قدرت-خطوط زیرزمينی"ف هفتم از زیرفصل چنانچه عمليات فوق بر روی آابل های سه فاز اجرا گردد، به استثنای ردی-٢

آابل-زیرزمينی"خطوط 
. منظور ميگردد١/٣٠ضریب "  های آنترل

خطوط "اجرا گردد، برای ردیف های ششم، هفتم و هشتم و دهم از زیرفصل  ) فلزی یا فلزی سربی(چنانچه عمليات فوق بر روی آابل های دارای غالف -٣
و" آابل های قدرت-زیرزمينی

. منظور ميگردد١/٣٠ضریب " آابل های آنترل-زیرزمينی" ردیف پنجم، ششم و هفتم و هشتم از زیر فصل خطوط 
. درصد بهای ردیف ها محاسبه می گردد۵٠برای جمع آوری ادوات و تجهيزات معيوب ،-۴
 درصد  به ٣٠می باشد به ازای هر  رشته سيم اضافه )آرمر دار و غالف سربی(منظور از آابل سه فاز در ردیف ها ، آابل های زره دار  دارای سه سيم -۵

بهای هر ردیف اضافه ميگردد،
 درصد بهای ٧٠ون غالف سربی  درصد به بهای هر ردیف اضافه می گردد در صورت استفاده از آابل های بد۴٠ همچنين در صورت استفاده از آابل تك سيم 

ردیف و در صورت استفاده از
. درصد بهای ردیف محاسبه می گردد۵٠ آابل های بدون آرمر و بدون غالف سربی 

١۵٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
٣٠٠١۶٢

گروه کد

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

قطع برق و جدا آردن آابل از

هر دو طرف و نصب تخته

خطر و مهار و وصل آردن

٠١۴٣١،٨١٠ مورد

اهم چك و تلفن چك ٠٢۴٣١،٨١٠ مورد

عيب یابی با دستگاه های

Undergroundعيب یاب (

Cable Fault Finder(

٠٣٠ مورد

تست عایقی ٠۴۴٣١،٨١٠ مورد

سرسيم بندی ٠۵٨۶٣،۶٣٠ مورد

نصب گلند ٠۶٢۵٠،٠۵٠ مورد

مفصل بندی ٠٧٧٣٧،٠٧٠ مورد

آابل آشی تعميراتی ٠٨١٠٣،٨١٠ مترطول

١۵٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

V<=10001000<V<=33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
٣٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مهار و وصل آردن تا سایز

ميليمترمربع١۶

٠١٢۵٠،٠۵٠٠ مورد

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

٢۵مهار و وصل آردن از سایز 

 ميليمترمربع٩۵تا 

٠٢٣٧۵،٠٨٠۶۴٧،٧٢٠ مورد

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مهار و وصل آردن از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠

٠٣۵٠٠،١٠٠٨۶٣،۶٣٠ مورد

اهم چك و تلفن چك ٠۴٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠ مورد

عيب یابی با دستگاه های

Undergroundعيب یاب (

Cable Fault Finder(

٠۵٠٠ مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
٠۶١٧١،٣۴٠١٧١،٣۴٠ مورد

High potتست  ٠٧٠۴٣١،٨١٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز تا سایز

ميليمترمربع١۶
٠٨٢٧٩،٣٩٠٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز  از

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سایز 
٠٩۴١٩،٠٩٠١،٩٠٧،۵۶٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز  از

 ميليمترمربع به باال١٢٠سایز 
١٠۵۵٨،٧٩٠٣،١٧٩،٢٧٠ مورد

نصب گلند سه فاز  تا

ميليمترمربع١۶سایز
١١٢٧٩،٣٩٠٠ مورد

نصب گلند سه فاز  از سایز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵
١٢۴١٩،٠٩٠٩٢٢،٣١٠ مورد

نصب گلندسه فاز از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠
١٣۵۵٨،٧٩٠١،٣٨٣،۴٧٠ مورد

مفصل بندی سه فاز تا سایز

ميليمترمربع١۶
١۵٨۴٩،۵٠٠٠ مورد

مفصل بندی سه فاز  از سایز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵
١۶١،٢٧۴،٢۴٠٢،۴٢۶،٠۵٠ مورد

مفصل بندی سه فاز از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠
١٧١،۶٩٨،٩٩٠۴،٨۵٢،٠٩٠ مورد

تست توالی فازها ١٩٣۴٢،۶٧٠٣۴٢،۶٧٠ مورد

آابل آشی تعميراتی سه فاز

ميليمترمربع١۶تا سایز 
٢٠۶٧،١٣٠٠ متر

آابل آشی تعميراتی سه فاز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵از سایز 
٢١١٣۴،٢٧٠١٣۴،٢٧٠ متر

آابل آشی تعميراتی سه فاز

 ميليمترمربع به١٢٠از سایز 

باال

٢٢٢٠١،۴٠٠٢٠١،۴٠٠ متر

١۵٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

باطری شارژ، یو پی اس و چاپر -فصل سی و یکم

مقدمه

.، اضافه آردن آب مقطر می باشد)گریس آاری یا وازلين در صورت نياز(ردیف تست باتری شامل اندازه گيری ولتاژ، اندازه گيری غلظت، تميزآاری -١
 یكی و مكانيكی و جابجایی و تخليه الكتروليت، شستشو با آب مقطر و مایعردیف احيای باتری شامل تخليه الكتریكی، بازآردن و بستن اتصاالت الكتر-٢

مخصوص، شارژ و دشارژ و شارژ
.می باشدالكتروليت از ردیف مربوط به ساخت و پرآردن الكتروليت استفاده می شود )cell oil( مجدد جهت احيا و اضافه نمودن 

. و ابالغ آارفرما می باشدآليه عمليات مربوط به باتری براساس دستورالعمل های شرآت سازنده باتری-٣
، اضافه باتری نو از انبار، پرآردن الكتروليت، شارژ اوليه، دشارژ و شارژ مجددتعویض باتری شامل بازآردن باتری معيوب و انتقال به محل مناسب، تحویل -۴

و نصب و آمادهcell oilنمودن
.می باشد) فاده می شودتزریق الكتروليت از ردیف مربوط به آماده سازی و پرآردن الكتروليت است( به آار نمودن باتری در محل مربوطه 

۵-Setی باشدعبارت است از مجموعه باتری های به آار رفته در یك سيستم برق پایدار م.

١۶٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

باتری
٣١٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

تست های باتری ٠١۵،۵۶٠ CELL

ساخت و پرآردن الكتروليت ٠٢٩٣،١٩٠ ليتر

Capacityتست ظرفيت (

Testیا عمليات شارژ و (

دشارژ باتری

٠٣٢،٠٢٢،۴٨٠ SET

احيای باتری یا آماده سازی

باتری جدید
٠۴٠ CELL

تست امپدانس باتری ٠۵٧،٣٨٠ CELL

تعویض باتری ٠۶٨۶،٣۶٠ CELL

١۶١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 و چاپرUPSباتری شارژر ، 
٣١٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر

قطع برق ورودی و نصب تخته

خطر و آماده به آار نمودن آن

پس از اتمام آار

٠١٣۴٢،۶٧٠ دستگاه

بازدید و تميزآاری تجهيزات ٠٢٣١٨،٠٩٠ دستگاه

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

ها
٠٣۵٠٠،١٠٠ دستگاه

تعمير و یا تعویض ادوات و

مدارات الكترونيك
٠۴۵٠٠،١٠٠ دستگاه

تعمير و یا تعویض ادوات و

مدارات قدرت
٠۵٠ دستگاه

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
٠۶٠ دستگاه

)Load Testتست عملياتی (

طبق دستورالعمل
٠٧٠ دستگاه

١۶٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

شبكه هوایی -فصل سی و دوم

مقدمه

.و دژنكتور از فصل آليدها استفاده می گرددrecloserبهای تعمير-١

١۶٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

3300<V<=20000
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوایی
٣٢٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

تعویض فيوز آات اوت ٠١٨۶٣،۶٣٠ عدد

تعویض پایه فيوز آات اوت ٠٢١،٢٩۵،۴۴٠ عدد

تعمير آرم و آراس آرم ٠٣١،٢٩۵،۴۴٠ عدد

تعویض آرم و آراس آرم ٠۴٣،٣٠١،٧٩٠ عدد

تعویض مقره ٠۵٠ عدد

ترميم سيم ٠۶٠ مورد

شستشوی مقره ٠٧٠ عدد

ترموویژن خط و اتصاالت ٠٨٠ مورد

تعمير سكسيونر ٠٩٠ مورد

تعمير دآل هوایی ١٠٠ کيلوگرم

تعویض دآل هوایی ١١٠ کيلوگرم

قطع برق، ارت آردن موقت و

جمع آوری آن
١٢٠ مورد

بازرسی خطوط هوایی ١٣٠ کيلومتر

نصب یا تعمير سيم مهار ١۴٠ کيلوگرم

نصب یا تعمير صفحه مهار ١۵٠ عدد

تعمير و یا تحكيم پایه بتنی ١۶٠ مترطول

تعویض پایه بتنی ١٧٠ عدد

سيم آشی هوایی تعميراتی ١٨٠ کيلوگرم

تعویض جمپر خطوط ١٩٠ عدد

تعویض گيره های نگهدارنده

ابتدایی، ميانی  و انتهایی
٢٠٠ عدد

تعویض تراآشن خط ٢١٠ مورد

,CTتعویض مقره های اتكایی 

PT, line trap
٢٢٠ عدد

١۶۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

ارت و برق گير -فصل سی و سوم 

مقدمه

"" OUT DOORخواهد بود ، چنانچه تعویض فوق در محيط  "IN DOOR"بر مبنای انجام آار در "SURGE ARRESTER"تعویض"ردیف -١
. اعمال می گردد١/٣٠باشد ضریب افزایشی 

١۶۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ارت و برق گير
٣٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

بازدید، تميزآاری و آچارآشی

و گریس آاری اتصاالت

(تجهيز، اصلی و باسبار)

٠١٨،٣٩٠ عدد

اندازه گيری مقاومت ارت ٠٢١٢،۵٠٠ عدد

عمليات جوش انفجاری

)Cadweld(
٠٣۴٩،٢٧٠ عدد

تعمير و تعویض صاعقه گير ٠۴٢۵٠،٠۵٠ عدد

بازسازی و رفع اشكال بخش

الكتریكال چاه ارت
٠۶٢٠٧،۶٣٠ مورد

 درSurge arresterتعویض 

 آيلوولت٣٣شبكه - لغایت 
٠٨٣٧٨،٩۶٠ مورد

 درSurge arresterتعویض 

 آيلوولت٣٣شبكه - باالتر از 
٠٩۶۵۴،١١٠ مورد

 درSurge arresterتست 

شبكه
١١٣۴٢،۶٧٠ مورد

١۶۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

تجهيزات متفرقه برق -فصل سی و چهارم 

مقدمه

مودن مستمر هندالمپ، تعميرات شامل تحویل مصالح از انبار آارفرما، آماده سازی، آابل اندازی، روشن ن) هندالمپ( ولت ۴٨تامين روشنایی موقت تا -١
موردی، جمع آوری و تميزآاری

. آابل و چراغ پس از اتمام آار و عودت به انبار آارفرما می باشد
 مستمر، سازی، نصب در محل مورد نياز، برق دار آردن ترانس، آماده به آار نمودنتامين ترانس روشنایی سيار شامل تحویل مصالح از انبار آارفرما، آماده -٢

جمع آوری و تميزآاری پس
. از اتمام آار و عودت به انبار آارفرما می باشد

.درصد به بهای ردیف اضافه می شود٢۵ متر باشد، ٢۵در صورتی آه طول آابل بيش از .  متر محاسبه شده است٢۵طول آابل روشنایی موقت تا طول -٣

١۶٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات متفرقه برق
٣۴٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

تامين روشنایی موقت

(هندالمپ) جهت انجام

 ولت۴٨آارهای تعميراتی تا 

٠١٣١،١۴٠ مورد

تامين روشنایی موقت جهت

انجام آارهای تعميراتی بيش

 ولت۴٨از 

٠٢۶٢،٢٩٠ مورد

تامين ترانس سيار  ٠٣٣١،١۴٠ مورد

تعویض گرم آننده برقی

)Electrical heat tracing(
٠۴١٠،٣٨٠ متر

تعویض ترموستات ٠۵١٠٣،٨١٠ مورد

ایجاد اتصال الكتریكی خاص

E.H.Tروی 
٠۶١٠٣،٨١٠ مورد

آماده سازی هند المپ  ٠٧٢۶،٧۴٠ عدد

تعویض گرم کننده های خاص ٠٨٠ مورد

١۶٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G فصل سی و پنجم - تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم های

تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم ها -فصل سی و پنجم 

مقدمه

.لحاظ شده است" و آارت های معيوبCPUرفع عيب با تعویض"در ردیف (Serial )بررسی و رفع عيب از آارت های ارتباطی مانند آارت-١
.عهده آارفرماستمربوط به راه اندازی بعد از تعميرات اساسی است و تشخيص موارد خاص بر " لوپ چك"ردیف -٢

١۶٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G فصل سی و پنجم - تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم های

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سخت افزاری و نرم افزاری
٣۵٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و پنجم - تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم های
ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G

 وCPUرفع عيب یا تعویض 

آارت های معيوب.
٠١٠ عدد

رفع عيب و تعویض سيستم

)POWERتغذیه (
٠٢٠ عدد

نصب یا تعویض ریل. ٠٣١،٠٢٠ عدد

HMIعيب یابی و رفع عيب از  ٠۴٠ عدد

تعویض فيوز و المپ سيگنال. ٠۵۴۴،۴١٠ عدد

Tuneآردن لوپ های آنترلی 

PID.
٠۶٠ حلقه

رفع عيب سيستم روشنایی،

تهویه پانل.
٠٧١۴٨،٠٢٠ عدد

لوپ چك. ٠٨۶٣١،٣٩٠ حلقه

رفع عيب و تعویض تجهيزات

شبكه صنعتی
٠٩٠ عدد

UNFORCE و FORCE.١٠٠ آردن عدد

Backup گيری و Restore

آردن حافظه.
١١٠ عدد

١٧٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

تجهيزات ميترینگ -فصل سی و ششم 

مقدمه

.در ردیف های ميترها لحاظ شده استpulserبه روی  counterو اتصالproving computerو ارتباط باpulserعمليات مربوط به اتصال-١

١٧١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement
٣۶٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۵١١،۵۴٠٢۵۵،٧٧٠١٨١،٧۶٠ عدد

PD Meterباز و بستن درپوش  ٠٢۶٢۴،٩١٠٠٠ دستگاه

قطعات دوار داخلی ٠٣٠١،٠۵۵،٨۵٠٠ عدد

گير بكس ٠۴٠٨٨٨،١٠٠٠ عدد

شماره انداز مكانيكی ٠۵٢٩۶،٠٣٠۶٠،٢٩٠٠ عدد

شماره انداز الكترونيكی ٠۶٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠٧٠٠٠ عدد

١٧٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

turbine meter
٣۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۵١١،۵۴٠٢۵۵،٧٧٠١٨١،٧۶٠ عدد

Pick Up ٠٢٠٠٠ عدد

- ٠٣٢٠٨،٣٠٠٠٠ دستگاه

توربين ٠۴٠٢٠٨،٣٠٠٠ دستگاه

شماره انداز مكانيكی ٠۵٢٩۶،٠٣٠۶٠،٢٩٠٠ عدد

شماره انداز الكترونيكی ٠۶٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠٧٠٠٠ عدد

١٧٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

coriolis meter
٣۶٠٣۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۵١١،۵۴٠١٨١،٧۶٠٠ عدد

ترانسميتر الكترونيكی ٠٢٠٣٢٩،٧٨٠٠ دستگاه

١٧۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set - stop valve
٣۶٠۴۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۴٢٣،٨١٠١٨١،٧۶٠٠ دستگاه

set - stop-- ((باز و بستن 

valve((
٠٢٠٠٠ عدد

set - stop valve ٠٣۴١۶،۶١٠٠٠ عدد

١٧۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set - stop counter
٣۶٠۵۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١٣٢٩،٧٨٠٢۴٢،٠۵٠٠ عدد

set - stopباز و بستن 

counter
٠٢٢٠٨،٣٠٠٠٠ دستگاه

set - stop counter ٠٣۴١۶،۶١٠٠٠ دستگاه

١٧۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

counterپرینتر مربوط به 
٣۶٠۶۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

تيكت پرینتر ٠١٠ دستگاه

١٧٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Flow computer
٣۶٠٧۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

Flow computer ٠١٠ دستگاه

Flow computerبرد  ٠٢٠ عدد

١٧٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

12
رديف

بهاي واحد (ريال)

Mimic panel
٣۶٠٨۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد ٠١٠٠ عدد

١٧٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

12
رديف

بهاي واحد (ريال)

pulser
٣۶٠٩۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد ٠١٠٠

١٨٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

تجهيزات پرووینگ -فصل سی و هفتم 

مقدمه

 ابزار دقيق و در سرویس گذاشتن آنها می باشد و هزینه آن در آناليز ردیف سرویس پرووینگ شامل حضور نفر ابزار دقيق جهت آماده سازی تجهيزات-١
.ردیف های تجهيزات دوار لحاظ می گردد

.اردقيق قابل پرداخت می باشنددر صورت انجام فعاليت تعميراتی در این بخش، از سایر ردیف های فصل ابز-٢

١٨١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement
٣٧٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

عمليات پرووینگ ٠١١،٠۴٩،۶٣٠٠٠ دستگاه

Water draw ٠٢۶٢۴،٩١٠٠٠ دستگاه

  بهmaster meterاتصال  

روی مسير پروور (ورودی و

خروجی)

٠٣١٨١،٧۶٠۴١۶،۶١٠٠ دستگاه

شير چهار راهه سيستم  

proving
٠۴٨٣٣،٢١٠٢٠٨،٣٠٠٠ عدد

proving ball(سایز آردن)  ٠۵۴١۶،۶١٠۴١۶،۶١٠٠ عدد

پمپ های خال و فشار

مخصوص پروور
٠۶۴١۶،۶١٠٠٠ عدد

سوئيچ آشكارساز ٠٧٣۶٣،۵٣٠۴٢٣،٨١٠٣۶٣،۵٣٠ عدد

١٨٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات آناالیزرها -فصل سی و هشتم 

مقدمه

يراتی برای تجهيزات فقط شامل چك آردن مسير نمونه گيری می باشد و محاسبه هزینه آارهای تعم" بررسی و تعمير تجهيزات مسير نمونه گيری"ردیف -١
مسير از فصل تجهيزات

. نيوماتيك یا فصل تجهيزات الكترونيك استفاده گردد
:به یازده دستگاه تقسيم شده است، شامل" Water Quality Monitoring "آناالیزرهای-٣

PH, Chlorine , Total organic Carbon ,Oxygen  Dissolve  , ORP , Hardness , Turbidity ,COD , Conductivity , Hydrocarbon  Leak  Detector , Oil in 
Water

.در نظر گرفته می شود2.5به لحاظ سختی و حجم آار ، ضریبHardness , Oil in Waterبرای ردیف های تعميرات-۴
یزرها از واحد به آارگاه و بالعكس ، باز آردن آليه متعلقات جانبی و اتصاالت ورودی و خروجی و ارسال آناال"باز آردن و بستن دستگاه"منظور از ردیف -۵

.می باشد
.مدنظر نمی باشد( Portable)ود و آناالیزرهای قابل حملمنظور از آناالیزرها در این فصل دستگاههای نصب شده در واحدها خواهد ب-۶
.دراین فصل گنجانده شده استF&Gردیف های تعميرات سيستم های-٧

١٨٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Water Quality Monitoring
٣٨٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١٢٠٨،٣٠٠٢٠٨،٣٠٠١۴٨،٠٢٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٠٢٠٨،٣٠٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣٢٩۶،٠٣٠١۴٨،٠٢٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠۴۵١١،۵۴٠١٨١،٧۶٠٠ عدد

آاليبراسيون ٠۵٠٠٢٠٨،٣٠٠ دستگاه

١٨۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

F&Gسيستم های 
٣٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

باز و بستن دستگاه ٠١٠٢٠٨،٣٠٠٠ عدد

باز و بسته آردن سنسور ٠٢٠۵۶۴،۶٢٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی و

سيستم آالرم
٠٣۵١١،۵۴٠١٨١،٧۶٠١۴٨،٠٢٠ عدد

CO2سيستم تزریق  ٠۴٢٠٨،٣٠٠٢٠٨،٣٠٠٠ دستگاه

CFI و BCFسيستم   ٠۵٢٠٨،٣٠٠٢٠٨،٣٠٠٠ دستگاه

آاليبراسيون ٠۶٠٠١٨١،٧۶٠ عدد

١٨۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Detection
٣٨٠٣۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

باز آردن و بستن دستگاه ٠١٠٢٠٨،٣٠٠٠ دستگاه

سنسور ٠٢٠٢٠٨،٣٠٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠٣٣۶٣،۵٣٠١٨١،٧۶٠١٨١،٧۶٠ عدد

آاليبراسيون ٠۴٠٠۴٧٧،٨٠٠ دستگاه

١٨۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Chromatograph
٣٨٠۴۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١۴١۶،۶١٠٣٢٩،٧٨٠٢٠٨،٣٠٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٠٢،٣۴٠،۴٠٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣٠۶۵٩،۵۶٠٠ عدد

column ٠۴٠۶۵٩،۵۶٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠۵٢،۶٣٨،٢۴٠۶۵٩،۵۶٠٠ عدد

آاليبراسيون ٠۶٠٠٩٨٩،٣۴٠ دستگاه

روتاری ولو ٠٧٨۴١،٣٢٠٣٢٩،٧٨٠٠ عدد

١٨٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

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

Analyzer

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

Hydrogen
Purity,Nitrogen

H-C , H2s,NH3,H2,TAIL
Gas  Analyzer,CH4,(CO

Moisture,Dew point  
Analyzer

Density Analyzer
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Analyzer
٣٨٠۵۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعمير
٢٠٨،٣٠٠٣٢٩،٧٨٠ ٠١٢٠٨،٣٠٠٣٢٩،٧٨٠۴١۶،۶١٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعویض
٢٠٨،٣٠٠٣٢٩،٧٨٠ ٠٢٢٠٨،٣٠٠٣٢٩،٧٨٠٢٠٨،٣٠٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تنظيم
٢٠٨،٣٠٠٣٢٩،٧٨٠ ٠٣٢٠٨،٣٠٠٣٢٩،٧٨٠٢٠٨،٣٠٠ دستگاه

٣٢٩،٧٨٠٩٨٩،٣۴٠باز آردن و بستن دستگاه ٠۴۶۵٩،۵۶٠٩٨٩،٣۴٠١،٣١٩،١٢٠ عدد

٣٢٩،٧٨٠۶۵٩،۵۶٠سنسور - تعمير ٠۵۵١١،۵۴٠۶۵٩،۵۶٠٣٢٩،٧٨٠ عدد

٣٢٩،٧٨٠۶۵٩،۵۶٠سنسور - تعویض ٠۶۶۵٩،۵۶٠٩٨٩،٣۴٠٣٢٩،٧٨٠ عدد

٣٢٩،٧٨٠٩٨٩،٣۴٠آارت های الكترونيكی- تعمير ٠٧۵١١،۵۴٠٩٨٩،٣۴٠٩٨٩،٣۴٠ عدد

آارت های الكترونيكی-

تعویض
٣٢٩،٧٨٠۶۵٩،۵۶٠ ٠٨٣٢٩،٧٨٠۶۵٩،۵۶٠٣٢٩،٧٨٠ عدد

٣٢٩،٧٨٠۶۵٩،۵۶٠آارت های الكترونيكی- تنظيم ٠٩٣٢٩،٧٨٠۶۵٩،۵۶٠٩٨٩،٣۴٠ عدد

۶۵٩،۵۶٠٩٨٩،٣۴٠آاليبراسيون ١٠٣٢٩،٧٨٠٩٨٩،٣۴٠١،٣١٩،١٢٠ دستگاه

١٨٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

flash point-pour pointgravity-density
رديف

بهاي واحد (ريال)

Oil Analyzer
٣٨٠۶۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعمير
٠١۶٢۴،٩١٠٩٨٩،٣۴٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعویض
٠٢۴١۶،۶١٠۶۵٩،۵۶٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تنظيم
٠٣۴١۶،۶١٠۶۵٩،۵۶٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠۴٢،٣۴٠،۴٠٠١،٩۵٠،٣٣٠ دستگاه

سنسور - تعمير ٠۵١،۶۴٨،٩٠٠١،٣١٩،١٢٠ عدد

سنسور - تعویض ٠۶١،۶۴٨،٩٠٠١،٣١٩،١٢٠ عدد

آارت های الكترونيكی- تعمير ٠٧٩٨٩،٣۴٠٩٨٩،٣۴٠ عدد

آارت های الكترونيكی-

تعویض
٠٨۶۵٩،۵۶٠۶۵٩،۵۶٠ عدد

آارت های الكترونيكی- تنظيم ٠٩۶۵٩،۵۶٠۶۵٩،۵۶٠ عدد

آاليبراسيون ١٠١،۶۴٨،٩٠٠١،٣١٩،١٢٠ دستگاه

١٨٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Auto Sampling
٣٨٠٧۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١٢٠٨،٣٠٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٢٠٨،٣٠٠ دستگاه

آارت های الكترونيكی ٠٣٣٢٩،٧٨٠ عدد

١٩٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

تجهيزات الكترونيك -فصل سی و نهم

مقدمه

.و موارد مشابه استالعكس و الكترونيكى به هيدروليكی منظور از مبدل در ردیف های این فصل،مبدل های هوایی به الكترونيكی و ب-١
.خواهد بودRTDسنسور دما شامل ترموآوپل و-٢
.در این فصل استفاده می گردد"لرزش، سرعت -سنسور"به نام به دليل تفاوت عمليات تعميراتی سنسورهای لرزه نگاری از ردیف جداگانه -٣
.استفاده می شود" بدون آاغذ -ثبت آننده"یا " آاغذی -ثبت آننده"جهت تعمير و تعویض نشاندهنده های باسكول از ردیف -۴
، شامل تجهيزات خاصی است آه در ليست آارهای ابزاردقيق این فصل " يقآاليبراسيون تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردق"ردیف -۵

مانند. دیده نشده است
. به آاليبراسيون دارد دستگاه های ارجاعی از واحدهای آزمایشگاه، ایمنی و قسمت هایی آه نياز

١٩١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

کاليبرهتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات الکترونيک
٣٩٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و

اختالف فشار
٠١٧١٢،٣٩٠٣٧٨،٩٠٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

ترانسميتر - سطح

)displacerالكترومكانيكی ،(

(ورك)

٠٢١،۵٨۴،٧٩٠٧٣٩،٧۶٠۴۵١،۴٨٠ دستگاه

ترانسميتر -  راداری،

رادیواآتيو
٠٣١،١۴۴،۴۶٠٨۴٠،٩٩٠٧۵١،٢٣٠ دستگاه

ثبت آننده - آاغذی ٠۴٨۵۶،٧٠٠٣٩۴،۶٠٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

ثبت آننده - بدون آاغذ ٠۵١،٢٨۵،٠۴٠٣٩۴،۶٠٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

مبدل ٠۶۴٨١،۵١٠٣٩۴،۶٠٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

سنسور- لرزش، سرعت ٠٧۵٢۶،٩٢٠۵۶٠،۶۶٠٠ دستگاه

سنسور-  جریان سيال

)flow(
٠٨٨۴٠،٩٩٠۴۶٢،٠٩٠٠ دستگاه

سنسور- دما ٠٩۴۴۴،٠۵٠٣۴۵،١۵٠٠ دستگاه

سنسور- وزن ١٠٠٣۴۵،١۵٠٠ دستگاه

ایزوالتور ١١۴۶٢،٠٩٠١٨١،٧۶٠٠ دستگاه

آنترلر ١٢۶۴٣،٨۶٠٢٨٠،٣٣٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

سيستم های هشداردهنده ١٣٩۵۵،٢۶٠٧٣٩،٧۶٠٠ دستگاه

شيرهای برقی ١۴٣٩۴،۶٠٠٢٨٠،٣٣٠٠ دستگاه

شيرهای موتوردار ١۵١،٢٨۵،٠۴٠٨۴٠،٩٩٠٠ دستگاه

نشاندهنده ها ١۶٢٨٠،٣٣٠٢٨٠،٣٣٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

سویيچ - فشار، فلو، لرزش،

دما و سطح
١٧٨۶۴،١٣٠٣٩۴،۶٠٠٠ دستگاه

سویيچ - سطح (غوطه وری) ١٨١،٠۴۵،٨٩٠۵٩١،٧۴٠٠ دستگاه

رله ، تایمر و شمارنده ١٩٣٢٩،٧٨٠١٨١،٧۶٠٠ دستگاه

سيستم لرزه نگار

)Vibration(
٢٠٨۴١،٣٢٠۶۵٩،۵۶٠٠ دستگاه

سيستم های دورسنج ٢١۵١١،۵۴٠٣٢٩،٧٨٠٠ دستگاه

گاورنر الكترونيكی ٢٢٢،٣٠۴،٩۵٠٩٨٩،٣۴٠١،۶۶٧،۴٧٠ دستگاه

Data Logger ٢٣٨۵۶،٧٠٠١٨١،٧۶٠٠ دستگاه

servo valve ٢۴١،٢٨۵،٠۴٠٨۴٠،٩٩٠٠ دستگاه

نشاندهنده باسكول ٢۵۵۶٠،۶۶٠١٨١،٧۶٠٠ دستگاه

،multi meterمولد سيگنال، 

نوسان نگار،
٢۶۵١١،۵۴٠٠٣٣٣،۴٩٠ دستگاه

megger٢٧۵١١،۵۴٠٠٣٣٣،۴٩٠ - جعبه مقاومت دستگاه

حمام الكترونيكی و روغنی

دما
٢٨۵١١،۵۴٠٠۶۶۶،٩٩٠ دستگاه

multifunction calibrator ٢٩٨۴٨،٧۵٠٠۵١۵،٢۶٠ دستگاه

سيستم مانيتورینگ دما

)multi temprature(
٣٠۶١٣،٨٣٠۵۶٠،۶۶٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

مقایسه تجهيزات ارجاعی با

تجهيزات مرجع موجود در

آارگاه ابزاردقيق

٣١٧٨٨،۶٩٠٠۶۶۶،٩٩٠ دستگاه

١٩٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

تجهيزات نيوماتيك -فصل چهلم

مقدمه

.لحاظ شده اند" نيوماتيك"تجهيزاتی آه با سيستم هوای ابزاردقيق آار می آنند، در فصل -١
. آه در واحد می توان انجام دادسرویس و تنظيم نشاندهنده ها و ترانسميترها، صفرسنجی یا آليه تعميراتی-٢
.ابزار دقيق ميباشدآاليبره نشاندهنده ها مقایسه نشاندهنده ها با دستگاه مرجع در آارگاه -٣

١٩٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

کاليبرهتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات نيوماتيک
۴٠٠١۶٢

گروه کد

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

ترانسميتر ٠١٨۴٨،٧۵٠۴٢٨،٣۵٠۴۵١،۴٨٠ دستگاه

ثبت آننده ٠٢۶۶۶،٩٩٠٢۴۶،۵٩٠۴۵١،۴٨٠ دستگاه

بوستر و رله ٠٣۴٨۵،٢٣٠٢۴۶،۵٩٠٠ دستگاه

پوزیشينر ٠۴۶۶۶،٩٩٠۴٩٣،١٧٠٠ دستگاه

نشاندهنده ٠۵۴٨۵،٢٣٠٢۴۶،۵٩٠۴۵١،۴٨٠ دستگاه

chemical attachment ٠۶۴٨۵،٢٣٠٢۴۶،۵٩٠٠ دستگاه

آنتر لر ٠٧٨۴٨،٧۵٠٢۴۶،۵٩٠۴۵١،۴٨٠ دستگاه

شيرهای آنترلی ٠٨١،١١١،٠۴٠۵٩١،٧۴٠٠ دستگاه

آامپيوتر نيوماتيك ٠٩٨۴٨،٧۵٠٣۴۵،١۵٠۵٩٩،۵٠٠ دستگاه

شيرهای موتوردار ١٠١،١١١،٠۴٠٠٠ دستگاه

رگالتور ١٢۴٨۵،٢٣٠٣۴۵،١۵٠٠ دستگاه

سنسور(اریفيس) ١٣٠۴٩٣،١٧٠٠ دستگاه

ترموول ١۴٠٣۴۵،١۵٠٠ دستگاه

گاورنرهای مكانيكی ١۵١،١١١،٠۴٠٠٠ دستگاه

شير سوزنی ١۶٠٢۴۶،۵٩٠٠ دستگاه

deadweightمانومتر و 

tester
١٧۴٨۵،٢٣٠٠۴۵١،۴٨٠ دستگاه

نوار عمق سنج ١٨٠٠٢٩٩،٧۵٠ دستگاه

١٩۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

تجهيزات رایانه ای صنعتی -فصل چهل و یکم

مقدمه

" با توجه به اینكه بخش مربوط به نرم افزاری غير صنعتی عموما. تقسيم گردیده است " سخت افزاری" رفع اشكال نرم افزاری و" این فصل به دو زیر شاخه -١
توسط واحد خدمات مكانيزه
ارائه آننده رفع اشكال نرم افزاری صنعتی مد نظر بوده آه می بایستی توسط شرآت های " از این بخش حذف گردید و صرفا"  شرآت ها انجام می پذیرد آال

اصلی نرم افزار صورت پذیرد
.در این فصل آمده است لذا فقط به درج عنوان ردیف این بخش در فهرست بهاء اآتفا می گردد آه 

صب مجدد و راه اندازی شامل باز و بستن سيستم آامپيوتر، تميزآاری و گردگيری، تعویض قطعات، ن" تعمير و تعویض قطعات سيستم رایانه صنعتی"ردیف -٢
نمایشگر و. (می باشد

). چاپگر شامل این ردیف نمی شود
. راه اندازی آن استنصب نرم افزار شامل نصب آليه نرم افزارهای مورد نياز در یك سيستم جهت-٣

١٩۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات رایانه ای صنعتی
۴١٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

عيب یابی و تعویض قطعات

سيستم رایانه صنعتی
٠١۵١١،۵۴٠ مورد

تعمير و تعویض نمایشگر ٠٢٣٢٩،٧٨٠ مورد

تعمير و تعویض چاپگر ٠٣٣٢٩،٧٨٠ مورد

نصب نرم افزار تخصصی ٠۴١،٢٧٢،٣۴٠ مورد

نصب نرم افزار عمومی ٠۵۵۴۵،٢٩٠ مورد

١٩۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

زنگ زدایی و رنگ آميزی -فصل چهل و سوم 

مقدمه
:ت به قرار زیر استمواردی آه برای رنگ آميزی و زنگ زدایی آنها ضریب در نظر گرفته شده اس-١

1/30اضافه بها آارهای درون واحد برای ردیف های زنگ زدایی با ضریب ) الف 
1/30اضافه بها آارهای خارج از آارگاه برای ردیف های رنگ آميزی ضریب ) ب 
1/40ت باشد با ضریباضافه بها به ردیف های زنگ زدایی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزا) ج 
1/40ت باشد با ضریب اضافه بها به ردیف های رنگ آميزی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزا) د 

. محاسبه می گردد1/30سایت باشد قيمت ردیف فوق با اعمال ضریب چنانچه عمليات سند بالست سطوح لوله آشی ، تجهيزات و اسكلت فلزی درون -٢
. قيمت ردیف فوق به صورت ستاره دار محاسبه می گرددچنانچه عمليات سند بالست سطوح غير مغروق اسكله و تاسيسات دریایی باشد-۶
.تفاده می شودجهت بالستينگ سطوح بتن از ردیف بالستينگ سطوح خارجی مخازن و ظروف  اس-٧
.ه براساس باالترین محيط ضرب در طول می باشدبرای محاسبه سطوح ادواتی آه دارای شكل هندسی خاص نيستند ، نحوه محاسب-٨
. از ردیف مربوطه استفاده می شود، به استثنای مخازن١/٢٠ مترمربع با اعمال ضریب ٢برای لكه گيری سطوح کمتر از -٩
.  اعمال می گردد٢آليه آارهای این فصل برای زنگ زدایی می باشد و برای رنگ زدایی ضریب -١٠

١٩٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

سایر مصالحمسبارهسند
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ زدایی - زنگ زدایی
۴٣٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

بالستينگ سطوح لوله - در

آارگاه بالستينگ
٠١١٠۶،٩۴٠١٢۴،٢٩٠٠ متر مربع

بالستينگ تجهيزات - در

آارگاه بالستينگ
٠٢٩٩،٣٠٠١١٧،۶۶٠٠ متر مربع

بالستينگ مقاطع فوالدی

(اسكلت فلزی)- در آارگاه

بالستينگ

٠٣۴،٩۵٠۵،۶٢٠٠ کيلوگرم

بالستينگ سطوح خارجی

مخازن و ظروف
٠۴١٠٠،١٣٠١١۶،٨٨٠٠ متر مربع

بالستينگ سطوح داخلی

مخازن سقف ثابت
٠۵١٠۴،٨٩٠١٢۵،۴٣٠٠ متر مربع

بالستينگ سطوح داخلی

ظروف و مخازن آروی
٠۶١٣٣،۴٨٠١۶٨،۴٠٠٠ متر مربع

رنگ زدایی و زنگ زدایی به

وسيله وایربرس و سمباده

مكانيكی (هوایی- الكتریكی)

٠٧۴٣۴،١٣٠٠٠ متر مربع

١٩٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی
۴٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

رنگ آميزی سطوح لوله - در

کارگاه رنگ
٠١١۴١،۶١٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح لوله - در

سایت
٠٢٢١٢،۴١٠ متر مربع

٠٣٧٩،٩٧٠ اینچ٣رنگ آميزی انواع ولو تا  عدد

۶ تا ۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۴١٠٣،۵٧٠ عدد

١٢ تا ٨رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۵١۴١،۶١٠ عدد

٢٠ تا ١۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۶١٩٢،٢۵٠ عدد

٣٠ تا ٢۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠٧٢٨٣،٢٢٠ عدد

 اینچ٣٢رنگ آميزی انواع ولو 

و باالتر
٠٨۴٢٩،۶۴٠ عدد

رنگ آميزی سطوح تجهيزات ٠٩١۶۵،٢١٠ متر مربع

رنگ آميزی اسکلت فلزی ١٠٢١٢،۴١٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح خارجی

مخازن و ظروف
١١١۵١،٠۵٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح داخلی

مخازن
١٢٢٣۶،٠١٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح داخلی

ظروف
١٣٢۵٣،٠۶٠ متر مربع

١٩٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی
۴٣٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

زینك اتيل سيليكات ٠١٠ کيلوگرم

اپوآسی پلی آميد آشاميدنی

(بهداشتی)
٠٢٠ کيلوگرم

اپوآسی پلی آميد صنعتی ٠٣٠ کيلوگرم

زینك ریچ اپوآسی ٠۴٠ کيلوگرم

پلی یورتان ٠۵٠ کيلوگرم

های ساليد اپوآسی ٠۶٠ کيلوگرم

آلكيدی ٠٧٠ کيلوگرم

فنوليك اپوآسی ٠٨٠ کيلوگرم

نسوز ٠٩٠ کيلوگرم

آآریليك سيليكون ١٠٠ کيلوگرم

زینك آرومات ١١٠ کيلوگرم

اپوآسی گلس فليك ١٢٠ کيلوگرم

آآریليك آلومينيوم ١٣٠ کيلوگرم

آلومينيوم خالص ١۴٠ کيلوگرم

اپوآسی فنوليك ١۵٠ کيلوگرم

اپوآسی های بيلد ١۶٠ کيلوگرم

اپوآسی آمين آيورد ١٧٠ کيلوگرم

اپوآسی آول تار ١٨٠ کيلوگرم

اپوآسی استر ١٩٠ کيلوگرم

زینگا ٢٠٠ کيلوگرم

پرایمر محافظ سطح بتن ٢١٠ کيلوگرم

٢٠٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

بنایی صنعتی -فصل چهل و چهارم 

مقدمه

. متر و تميزآاری ميباشد١٠٠ی، حمل به محل دپو تا فاصله هزینه مربوط به عمليات تخریب آجرنسوز و بتن نسوز شامل تخریب، جمع آور-١
. محاسبه ميگردد١/۵٠یب چنانچه عمليات تخریب بتن نسوز مسلح به هگزاستيل باشد، هزینه آن با ضر-٢
. سانتيمتر در نظر گرفته ميشود١٠ سانتيمتر ميباشد، برای آمتر از این مقدار، همان ١٠حداقل ضخامت برای عمليات تخریب بتن نسوز -٣
. درصد اضافه بها منظور ميشود۵ سانتيمتر  اضافی، ١ سانتيمتر به ازای هر ١٠برای ضخامت های بيشتر از -۴
٢٠ سانتيمتری ٢/۵به ازای هر الیه اضافه .  سانتيمتر ميباشد٢/۵س هر الیه هزینه مربوط به ردیف تخریب و جمع اوری سراميك های فایبر بالنكت براسا-۵

درصد اضافه بها محاسبه
. خواهد شد

. سانتيمتر در نظر گرفته می شود٢٠واحد سيمانكاری آوره متر مربع با ضخامت حداآثر -۶
.نظر گرفته شودمقرر شد فعاليت سيمانكاری آوره آمتر از یك متر مربع، یك متر مربع در -٧
. پرداخت می گردد١/۵٠با ضریب "سيمانكاری سقف"به دليل صعوبت آار، ردیف(Convection)برای سيمانكاری سقف آوره ها در قسمت همرفتی-٨
.بع در نظرگرفته می شوداگر مجموع سطوح قالب بندی در آوره آمتر از یك مترمربع باشد، یك مترمر-٩

٢٠١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Refractory تخریب رفرکتوری (
۴۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

تخریب  آجرنسوز ٠١١،٢٣٩،٨۴٠ متر مکعب

تخریب بتن نسوز داخل

تجهيزات و لوله ها (ضخامت

 سانتيمتر)١٠تا 

٠٢٢،٠٠٧،٩١٠ متر مربع

بریدن انواع نگهدارنده های

,Hex steelفلزی بتن و آجر (

V anchor, L ancho

٠٣١٠٣،١٩٠ متر مکعب

برچيدن و جمع آوری هر الیه

سراميك فایبر بالنكت به

 سانتيمتر٢/۵ضخامت 

٠۴١٠۶،٠۶٠ متر مکعب

تخریب و تعویض فرول های

سراميكی
٠۵٢۵٠،٩٣٠ عدد

٢٠٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترميم و اجرا رفرکتوری
۴۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

اجرای آجر چينی- آف (آوره

ها ، بویلرها)
٠١١،۵٩٢،٣٢٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- سقف ٠٢۵،٢١٢،۴٠٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- دیواره ها ٠٣٢،۵١٣،٣١٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- دورمشعل

ها
٠۴٣،٩۴۶،۵٣٠ متر مکعب

نصب نگهدارنده ها-

)Anchorانكر(
٠۵٣٩،٢٠٠ عدد

نصب نگهدارنده ها-

 )Hex steelهگزاستيل(
٠۶٢،۶٣۵،٩۶٠ متر مربع

سيمانكاری- آف ( آوره ها ،

بویلرها، ظروف)
٠٧٣٠۵،۴۵٠ متر مربع

سيمانكاری- سقف ٠٨٣،٠٠٩،٠۵٠ متر مربع

سيمانكاری- دیواره ٠٩١،۴٧٧،٨۶٠ متر مربع

سيمانكاری داخل لوله ها تا

 سانتيمتر٣ضخامت 
١٠٢،٧١٣،٩٨٠ متر مربع

اجرای مواد نسوز ریختگی

(لگينگ)
١١۶۴٢،٣٣٠ متر مکعب

قالب بندی ١٢٢٨٠،٩١٠ متر مربع

اجرای آامل سراميك فایبر

٢/۵بالنكت در الیه های 

سانتيمتر

١٣١۴٩،۶٧٠ متر مربع

اجرای پوشش رنگ

سراميكی
١۴٠ متر مربع

ترميم ترآها با استفاده از هر

نوع مواد (مانند آائول، مواد

شيميایی و ...

١۵١٣١،٣١٠ مترطول

اجرای پالستر با سيمان نسوز ١۶٢٩۴،۶٢٠ متر مربع

اجرا و ترميم دیواره های پاس

آوره و دیگ بخار
١٧١،٠٩۶،۵۶٠ متر مربع

اجرا و ترميم دیواره های

مشبك آوره و دیگ بخار
١٨٢،٨۶٣،٧۴٠ متر مربع

٢٠٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

رسوب زدایی و تميزکاری -فصل چهل و پنجم 

مقدمه
. درصد به بهای ردیف ها اضافه می شود۵اینچ، ٣/۴ اینچ ميباشد برای قطرهای باالتر از ٣/۴رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تيوب ها تا قطر-١
.ندا برای تمام قطرها ميباشدرسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تيوب آوره ها و بویلرها با دستگاه لوگا-٢
 درصد ردیف های رسوب زدایی و رفع ٧ابزار مكانيكی دستی و جت زنی، در صورت نياز به انجام رفع رسوب زدایی سطوح بيرونی تيوب ها به وسيله -٣

.گرفتگی داخل تيوب ها قابل پرداخت ميباشد
. متر مربع محاسبه ميشود١ مترمربع، همان ١رسوب زدایی تجهيزات با دستگاه جت برای سطوح آمتر از -۴
.گردید و بهای آن تعيين گردیدبرای بالستينگ با مسباره، قيمت مسباره و عوامل آن در نرم افزار لحاظ -۵
.پرداخت می گردد" بالستينگ سطوح داخلی مخازن " درصد ردیف 60( Reblasting)بابت بالستينگ مجدد در سطوح داخلی مخازن-۶
 گردید و مقرر شد برای سطوح داخلی مخازن سقف شناور به دليل صعوبت ردیف بالستينگ سطوح داخلی مخازن برای مخازن سقف ثابت آناليز و محاسبه-٧

. درصد اعمال گردد١/٢۵آار ضریب 
.ی گرددجهت پالستينگ مخازن آروی از ردیف بالستينگ سطوح داخلی ظروف استفاده م-٨
.تن بهاء مصالح استفاده و قيمت مصالح مصرفی جداگانه پرداخت گرددمقرر شد برای بالستينگ سایر مصالح، از ردیف بالستينگ بدون در نظر گرف-٩
. محاسبه و پرداخت شود١/٧۵تيوپ مبدل ها، قيمت های این بخش با ضریب ( Lance)در این فصل برای لنس زدن-١٠
.های تميزآاری، گونی نخی، برس سيمی و آاردك خواهد بودجارو، پارچه: منظور از ابزار دستی استفاده از-١١
.باشدوایربرس الكتریكی، وایربرس هوایی می: منظور از ابزار مكانيكی استفاده از -١٢
.ها لحاظ شده استباشد و در قيمت ردیفعهده پيمانكار میهای وایربرس هوایی و الكتریكی بههزینه دستگاه-١٣
 درصد بهای ردیف ها قابل SA2 2  80سوئدی خواهد بود و برای-١/٢SA2عمليات بالستينگ لوله ها در ردیف های فصل رنگ آميزی طبق استاندارد -١۴

.پرداخت خواهد بود
 در بهای ردیف های زیر فصل بالستينگ ١/٢٠پيروی شود ، بهای ردیف ها با اعمال ضریب SA3در ردیف های بالستينگ در صورتی آه از استاندارد-١۵

.محاسبه می گردد
، اندازه گيری ضخامت پوشش در قيمت ردیف های (BOND TEST)، چسبندگی(HOLYDAY TEST)هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذیابی-١۶

.مربوط منظور شده است
.زم بر عهده آارفرما می باشددر این فصل برای شستشوی صنعتی ،آليه حالل ها و موادشيميایی و مواد ال-١٧

٢٠۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رسوب زدایی
۴۵٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

 تيوب١٠٠هوایی- با جت تا

٠١۶،٣۴٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

٣٠٠ تا ١٠١هوایی-با جت 

٠٢۵،٧١٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

۵٠٠ تا ٣٠١هوایی-با جت

٠٣۵،٢١٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

١٠٠٠ تا ۵٠١هوایی- با جت 

٠۴۴،٩٧٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

٢٠٠٠ تا ١٠٠١هوایی- با جت 

٠۵۴،٧٧٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

 به باال٢٠٠١هوایی-با جت 

٠۶۴،۵٩٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن هوایی

با دریل

٠٧١٨،۵٢٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب آوره ها و بویلرها

با دستگاه لوگاندا

٠٨۵٩،٠٧٠ مترطول

رسوب زدایی تجهيزات با

دستگاه جت
٠٩١۵۴،٩٧٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح با

دستگاه جت
١٠۶١،٩٨٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

برج ها با دستگاه جت
١١١١٣،۶۵٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

ظروف و مخازن با دستگاه

جت

١٢١٠٣،٣١٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

خطوط لوله به هر قطر با

دستگاه جت و لنس

١٣۵٣،۶۶٠ مترطول

رسوب زدایی با مواد

شيميایی
١۴۶٠٩،٩٣٠ متر مکعب

٢٠۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

الیروبی
۴۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

مخازن-مواد سنگين نفتی

(نفت خام، نفت آوره و قير)
٠١٢،۵١٨،۶٠٠ متر مکعب

مخازن- مواد سبك نفتی

(سایر مواد نفتی)
٠٢٣٨٨،٨٣٠ متر مربع

مخازن- مواد غير نفتی ٠٣٢۶۶،٣۴٠ متر مربع

برج ها-سينی ها ٠۴٣۵٢،٩٣٠ متر مربع

)bottomبرج ها-ته برج ( ٠۵۴،۴۶٠،۶۵٠ متر مکعب

حوضچه ها- مواد  نفتی و

زیان آور
٠۶۵۵۵،٧٢٠ متر مکعب

حوضچه ها- مواد غير نفتی ٠٧۶۵۶،٠۴٠ متر مکعب

حوضچه ها- گوگرد ٠٨١،٠٨٢،۴۵٠ متر مکعب

ورودی تلمبه ها (رودخانه و

سواحل)
٠٩١،٠٨٢،۴۵٠ متر مکعب

) و آانال هاSumpسمپ ها ( ١٠١،٢٨۶،۵٧٠ متر مکعب

ظروف و مخازن- با دستگاه

جت
١١٣٠٨،٣۵٠ متر مربع

خطوط لوله- با دستگاه جت ١٢۵٣،٧٣٠ مترطول

٢٠۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شستشوی صنعتی
۴۵٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

شستشو با بخار ٠١١٢٧،٩۶٠ متر مربع

شستشو با حالل ها و خنثی

سازی با بخار آب
٠٢١۴٩،٩٠٠ متر مربع

شستشو با آب ٠٣٢۴،۵٠٠ متر مربع

خنثی سازی با محلول

سودااش
٠۴۴۴۵،١٢٠ متر مکعب

٢٠٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تميزکاری
۴۵٠۴۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

تميزآاری با ابزار دستی ٠١۴١،٣٨٠ متر مربع

تميزآاری با ابزار مكانيكی یا

الكتریكی
٠٢١۵٨،۴٩٠ متر مربع

٢٠٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

عایق کاری و نوارپيچی -فصل چهل و ششم 

مقدمه

.استفاده خواهد شد" عایقكاری سطوح بدنه تجهيزات"برای عایقكاری جهت عمليات باز پخت از ردیف -١
مجهز می باشند با یك سایز قطر باالتر انجام می (Steam Tracing) آنندهبرای محاسبه عایقكاری و ورق آاری آليه سطوح لوله هایی آه به بخار گرم-٢

.پذیرد
.خازن و ظروف با دو طرف تور سيمی اجرا می گرددعایق نوع ایزو بالنكت برای لوله ها و اتصاالت با یك طرف تور سيمی و م-٣
.مالك محاسبه عایقكاری سطوح تجهيزات ، سطح تمام شده آار می باشد-۴
.استفاده گردد" عایقكاری سطوح تجهيزات"در ارتباط با عایقكاری آانال ها و داآت ها از ردیف -۵
. راهی ها، باآس ها و شيرآالت خواهد بوداتصاالت در تقسيم بندی های این فصل شامل زانوها، ادوات ابزاردقيق، سه-۶
.قطر متوسط تبدیل می باشد(Reducers)  مبنای محاسبه تبدیل ها. و تبدیل ها خواهد بود(Cap)ته بند و فلنج ها در تقسيم بندی این فصل شامل آپ-٧
.در اندازه های آمتر از یك مترمربع همان یك مترمربع لحاظ گردددر ارتباط با برداشتن و بازآردن عایق برای انجام تست های بازرسی فنی -٨
جداول این فصل " پوشش فلزی سروته تجهيزات"ی خاص هستند ، از ردیف در ارتباط با اجرای عایقكاری برای ظروف و تجهيزاتی آه دارای شكل هندس-٩

.استفاده می گردد
. استفاده گردد٠/۵یب برای باز آردن پوشش فلزی و نصب مجدد از همان ردیف های نصب بااعمال ضر-١٠
. ردیف مربوط استفاده می گرددبرای پوشش های عایقكاری بيش از یك الیه براساس قطر نهایی الیه اول از-١١
. متر طول لوله مبنای محاسبه قرار می گيرد٣برای ردیف نوار پيچی حداقل -١٢
.استفاده می شود... اعمال ضریب تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پيچی سرد و با " برچيدن نوار پيچی سرد"برای ردیف -١٣
.استفاده می گردد... اعمال ضریب تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پيچی گرم و با "  برچيدن نوار پيچی گرم"در ردیف -١۴
.تا حداآثر یك مترطول لوله می باشد" لوله و اتصاالت -نوار پيچی گرم"منظور از هر مورد در ردیف -١۵
.ی باشدعمليات نوارپيچی شامل پرایمر زنی، نوارپيچی اوليه و نوارپيچی نهایی م-١۶
. محاسبه می گردد٠/٢۵ای نصب و با اعمال ضریب برای باز آردن و برچيدن ردیف های عایقكاری، براساس ردیف های فهرست به-١٧
 به بهای ردیف ها ١/٣٠ای ورق ساده به دليل صعوبت آار، ضریب صعوبت ورق های ردیف های این فصل براساس ورق موج دار خواهد بود و مقرر شد بر-١٨

.اعمال می گردد
برای نصب آن در نظر گرفته % ۴٠برای ساخت عایق مربوطه و % ۶٠ساس در آناليز ردیف های عایق آاری آه شامل ساخت هم می باشد مبنای آار برا-١٩

.شده است
باشد، با های زیرفصل عایق آاری آه برای مسيرهای گرم میشود، از ردیفبرای بهای عایق سرد پلی یورتان آه در مسيرهای سيال سرد استفاده می-٢٠

 استفاده١/٣٠اعمال ضریب 
.گردد می
.های نوار پيچی سرد احتساب شده است درصد در قيمت ردیف۵٠عمليات پرایمر زنی و دو الیه نوار پيچی به صورت همپوشانی -٢١
..ردیفهای این فصل بدون مصالح مصرفی می باشد-٢٢

٢٠٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایق کاری
۴۶٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

 اینچ٢پایپ قطر لوله زیر 
٠١۶۵،٣٠٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

۶ تا ٢پایپ قطر لوله 
٠٢٩۶،۵٩٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

١٢ تا ٨پایپ قطر لوله  
٠٣١٢۶،۵٣٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

١۶ تا ١۴پایپ قطر لوله 
٠۴١۶٣،٢٧٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

٢۴ تا ١٨بالنكت قطر لوله  
٠۵١٨٧،٧٧٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

٣۶ تا ٢۶بالنكت قطر لوله  
٠۶٢٢۵،٨۶٠ مترطول

عایق آاری سطوح بدنه

تجهيزات
٠٧٣٨٠،٩۶٠ متر مربع

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق بر روی سطوح سر و ته

تجهيزات

٠٨١،۴۵٨،٠١٠ متر مربع

عایق آاری اتصاالت و شير

 اینچ٢آالت قطر لوله زیر 
٠٩١۵۶،۴٧٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت به

 اینچ٣ تا ٢قطر  

١٠٢١٧،٧١٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت به

 اینچ٨ تا ۴قطر  

١١٣٨٠،٩۶٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

١۴ تا ١٠قطر لوله  

١٢۵٨٢،٠٨٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

٢۴ تا ١۶قطر لوله 

١٣٧۶١،٩١٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

 و باالتر٢۶قطر لوله  

١۴١،١۴٢،٨٧٠ عدد

عایق آاری فلنجها و ته بندها

 اینچ٢قطر لوله زیر 
١۵٢۴۴،٩۴٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند ها قطر

۶ تا ٢لوله 

١۶٣١٢،٩۵٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

١٢ تا ٨لوله  

١٧٣٨٠،٩۶٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

١۶ تا ١۴لوله 

١٨۵٠٣،۴٣٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

٢۴ تا ١٨لوله  

١٩۵٨۴،١٠٠ عدد

٢١٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایق کاری
۴۶٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

 و باالتر٢۶لوله  

٢٠٨۶۶،٧٨٠ عدد

عایق آاری بوسيله نواریا

٢طناب نسوز قطر لوله تا 

اینچ

٢١١١٣،٠۶٠ مترطول

عایق آاری با استفاده از

لگينگ
٢٢١٩٠،۴٨٠ متر مربع

عایق آاری با خمير و ماستيك ٢٣٢۴۴،٩۴٠ متر مربع

٢١١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوارپيچی
۴۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

 نوارپيچی سرد-  لوله و

 اینچ٢اتصاالت به قطر  تا 
٠١٨٩،١۴٠ مترطول

 نوارپيچی سرد-  لوله و

 اینچ۴ تا ٢اتصاالت به قطر 
٠٢٩۴،٨٠٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ١٠ تا ۶اتصاالت به قطر  
٠٣١۴٧،۵۵٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ١٨ تا ١٢اتصاالت به قطر  
٠۴١۶٢،٠۵٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ٢۴ تا ٢٠اتصاالت به قطر 
٠۵٢۴٢،٠۵٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ٣٠ تا ٢۶اتصاالت به قطر 
٠۶٢٧۶،۵٩٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ۴٠ تا ٣٢اتصاالت به قطر  
٠٧٣٣٨،۴۵٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ و۴٢اتصاالت به قطر  

باالتر

٠٨۴١۶،۵٨٠ مترطول

 نوارپيچی گرم-  لوله و

 اینچ٢اتصاالت به قطر تا 
٠٩٠ متر مربع

 نوارپيچی گرم-  لوله و

 اینچ۴ تا ٢اتصاالت به قطر 
١٠٠ متر مربع

نوارپيچی گرم- لوله و

 اینچ١٠ تا ۶اتصاالت به قطر  
١١٠ متر مربع

نوارپيچی گرم- لوله و

 اینچ١٨ تا ١٢اتصاالت به قطر 
١٢٠ متر مربع

نوارپيچی گرم- لوله و

 اینچ٢۴ تا ٢٠اتصاالت به قطر 
١٣٠ متر مربع

نوارپيچی گرم- لوله و

 اینچ٣٠ تا ٢۶اتصاالت به قطر  
١۴٠ متر مربع

نوارپيچی گرم- لوله و

 اینچ۴٠ تا ٣٢اتصاالت به قطر  
١۵٠ متر مربع

نوارپيچی گرم- لوله و

 و باالتر۴٢اتصاالت به قطر 

اینچ

١۶٠ متر مربع

٢١٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

داربست بندی -فصل چهل و هفتم 

مقدمه

طبق رما، بارگيری، حمل و باراندازی در محل مصرف و بالعكس، نصب و استقرار در ردیف های عمليات داربست بندی هزینه های تحویل اجناس از انبار آارف-١
HSEاستاندارد و رعایت

.منظور شده است
.ر لوازم مورد نياز بر عهده آارفرماستتامين آليه ادوات داربست بندی شامل لوله ، بست و انواع زیرپایی و سای-٢
. باشدتامين ابزارآالت و وسایل و ماشين آالت مورد نياز بر عهده پيمانكار می-٣
.، استفاده شود١/۴٠سته از ردیف های داربست بندی با اعمال ضریب برای داربست بندی داخل مخازن ، ظروف ، برجها وآوره ها و سایرفضاهای ب-۴

٢١٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست بندی
۴٧٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

بستن داربست به منظور جان

 متر۴پناه و مشابه تا ارتفاع 
٠١١٨،۵۴٠ متر مربع

٠٢٢٩،٩۵٠ متر۴بستن داربست تا ارتفاع  متر مکعب

نصب زیرپایی ٠٣۶،١٨٠ متر مربع

نصب  هر نوع پوشش جهت

حفاظت و سایبان
٠۴٣،٠٩٠ متر مربع

بستن  نردبان عمودی پيش

 سانتی۵٠ساخته با عرض

متر

٠۵۶،١٨٠ مترطول

بستن راه پله با عرض الزم

(سطح تمام شده پله مبنای

محاسبه است)

٠۶٣٧،٠٨٠ مترطول

٢١۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه - ١پيوست

، باید به تناسب ماهيت وهای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته  العمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته این دستور
.نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

تعاریف-١
وضوع پيمان ، ار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات متجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانك١-١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ای نی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند آارگاه هساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبا٢-١
پيش ساخته و مانند ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعاتسرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی 

های برق مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدآن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار 
.، ایستگاه سوخت رسانی

فاتر ر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند دساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستق٣-١
نگ های نه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ، پارآيآار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخا

.سرپوشيده

فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و ۴-١
رزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های و

.تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

و تحویل  ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب۵-١
.یط خصوصی پيمان تعيين می شودمشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرا. پيمانكار می شود 

ل های مایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمانبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.مربوط ، از  آنها استفاده می شود

.صل آندراه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه مت٧-١

.داث می شودراه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات اح٨-١

راه های ه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرض٩-١
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

ن بال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع پيماراه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه ق١٠-١
.قطع شده است ، احداث شود

ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب در منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ١١-١
اری از رید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره بردآارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خ

.آنهاست

ای موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان ه١٢-١
.داندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما استپيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگر

روش تهيه برآورد-٢

ياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و ن١-٢
طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را 

ه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر ردیف های پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزین
برای . بينی آند پيمان ، پيشای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه مورد نظر ،

در مورد . رآورد آنها منظور می شود د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو ساختمان هایی آه احداث می
ا ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و سرمایه ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ه

در پيمان هایی آه از چند رشته . و برچيدن آارگاه ، منظور می شود گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز 
.اه برای آل آار تهيه می گرددفهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگ

اجرا در نظر گرفته های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه2-2
سيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره برداری به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. می شود 

ه به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارك پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شد
بوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر. پيمان درج شود 

ين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا سایر مواردچنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأم. شود 
 بينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های ش، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پي

هزینه ” ده در تجهيز و برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفافصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد ش
.آارگاه ، منظور خواهد شدنگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن 

  شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز ونحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در٣-٢
برای دوران اجرا الزم باشد ،   لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ،

.باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود
ا به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر۴-٢

و هزینه های انشعاب و اشتراك برق) دیماند ( ـت تعرفه های ثابت برق آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخـ
خص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مش

 آن برآورد و پس از آسر هزینه چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینه

باحداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی آدر صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا ۵-٢
اخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه است ، یا آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرد

تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج شــده و احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، 

٢١۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

.هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

ارآارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آچنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده 
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد ،

. ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ۶-٢
هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر چيدن  رما باشد ،در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارف

ستفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. آارگاه منظور نخواهد شد 
.هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد 

 عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتیبا وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
ن  وی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و هزینه اجاره آاز زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازس

.را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید
 تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد٨-٢

.يمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آندتسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پ
، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ردیف های هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ٩-٢

.برچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شودفصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز و
 ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در١٠-٢

.هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود
 های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل١١-٢

.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود
در . این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر آارگاه(ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر١٢-٢

اهای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگکارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذ
.منظور می شود

ه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا١٣-٢
.شود ای تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور میخصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه ه

. آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيستپيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و١۴-٢
حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس فهرست . خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن١۵-٢

.ن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودبهــای پایه رشتـه راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آ
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند١۶-٢

.رت مقطوع برآورد می شوداجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صو
۴٢١۴١٠١ و  ۴٢١٣١٠١  و ۴٢٠٣١٠٣ تا ۴٢٠٣١٠١ مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های١٧-٢

این هزینه از حد تعيين شده ، . در صورتی آه در موارد استثنایی .  شود فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر
.ه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسدبيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقص

 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و ۶آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات پاالیشگاه به ميزان 1-17-2
.برچيدن کارگاه

شرایط آلی-٣

س از تأیيد ل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پپيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قب١-٣
.مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

ن هاین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و سازماآارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمي٢-٣
ان اث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده موقت در دوردولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احد

.ساختمان ، معرفی می نماید
. ندرای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام برساپيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

ایت ن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعدر مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيد
.آن است

د یا  مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارتعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و4-3
چنانچه طبق. پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه 
دن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچي

.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(
 ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در ۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣

.ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

سوزی و رای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را ب6-3
.سيل ، بيمه آند

تجهيزات و . ارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آ٧-٣
به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ، . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

فتی آنها ن آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما باشد ، بهای مصالح بازیاچنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمي
.ده پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شو، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن ب

نحوه پرداخت-۴

ای قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از ردیف هدر پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك١-۴
.سبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شودتجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محا

شود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب پيشرفت هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می: تبصره 
 تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و پرداخت می آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به

.شود

. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی1-1-4

.ضعيت منظور و پرداخت می شودهزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت و2-1-4

ست و برای آارهای مربوط به فهرست  بهای واحد پایه رشته  روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه  بصورت درصدی پيش بينی شده ا٢-۴

٢١۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

:تعميرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز

.ای شروع عمليات پيمان الزم است درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه بر۴۵ــ  
.ان درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيم۴۵ــ  
. درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه١٠ــ  

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك : تبصره
 .نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

٢١٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان 1
۴٨٠١۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پيمانکار

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز محل سکونت

کارگران پيمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار پيمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢١٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
۴٨٠٢۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢١٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور 3
۴٨٠٣۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مهندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مهندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامين غذای کارمندان،

کارفرما، مهندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢٢٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان های پشتيبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان های عمومی

4
۴٨٠۴۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين ساختمان های

پشتيبانی به انضمام هزینه

تجهيز انبارهای سر پوشيده،

آزمایشگاه پيمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢٢١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
۴٨٠۵۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٢٢٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
۴٨٠۶۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامين برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامين سيستم های مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامين سيستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامين سيستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٢٢٣



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی 7
۴٨٠٧۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين راه های دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٢٢۴



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب 8
۴٨٠٨۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٢۵



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پی و سکو برای ماشين آالت و بارگيری و حمل باراندازی و نصب
ماشين آالت

9
۴٨٠٩۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين پی و سکو برای نصب

ماشين آالت و تجهيزات

سيستم توليد مصالح،

سيستم توليد بتن، کارخانه

آسفالت، مولدهای برق و

مانند آنها

٠١٠ مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات

و راه اندازی آنها، یا تامين آنها

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگيری، خمل و باراندازی

ماشين آالت و تجهيزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٢٢۶



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی 13
۴٨١٣۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٢٢٧



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
۴٨١۴۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٢٢٨



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
۴٨١۵۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٢٢٩



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
۴٨١۶۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٣٠



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه 17
۴٨١٧۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٣١



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - شرح اقالم هزینه باالسری٢پيوست 

هزینه باالسری

:تفكيك می شودبه طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر

.هزینه باالسری عمومی-١
:ربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیراین هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی م

.آت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدماتهزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شر١-١
.به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی ،)سهم آارفرما(هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی ٢-١
.دان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شودهزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمن٣-١
.هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی۴-١
.هزینه نگهداری دفتر مرآزی۵-١
.هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی۶-١
.هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی٧-١
.هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی٨-١
.هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی٩-١
.هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی١٠-١
.هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی١١-١
.هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها١٢-١
.هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها١٣-١
.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها هزینه های متفرقه،شامل هزینه١۴-١
.هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی١۵-١
.بار مرآزیهزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از ان١۶-١

.هزینه باالسری آار-٢
:های درج شده در زیر توان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه می

:هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است١-٢
.يمانكار استهزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پ١-١-٢
.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست٢-١-٢

:هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است٢-٢
.هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار٣-٢-٢

.هزینه ماليات٣-٢
.هزینه صندوق آارآموزی۴-٢
.سود پيمانكار۵-٢
:هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است ۶-٢

مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و حفاظت هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، ١-۶-٢
ها و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست ب. و حراست

.نشده است
.مایشگاه قرارمی گيردهزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آز٢-۶-٢
.آار مربوطهزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای ٣-۶-٢
.هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان۶-۴-٢
.نه غذای آارگران پيمانكارهزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزی۶-۵-٢
.هزینه پذیرائی آارگاه۶-۶-٢
.نه های متفرقهشهزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزی٧-۶-٢
.هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٨-۶-٢
.هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢

.هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار٧-٢
.هزینه های تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings(هزینه تهيه نقشه های آارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings(هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
.هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
.هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

اعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه س. ١توضيح 
.هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم آارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح

٢٣٢



١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - هزینه های منطقه ای٣پيوست 

شرح اقالم هزینه های منطقه ای

کاهش راندمان در اجرای کار می باشد و در ردیف های این به طور آلی، هزینه هایی است مربوط به عوامل منطقه که موجب افزایش یا . هزینه منطقه ای
.یب پيشنهادی پيمانكار می بایست منظور گرددفهرست بها و ضرایب تعریف شده در آن، لحاظ نشده است و در قيمت ها و ضر

٢٣٣




