




  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   . 

  
قدم  مد رضا 

ی  ند ناوری ،  عاون  ش و   ژپو
 
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  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

ع  ھای   ت  ن  دو ی و  نا وه کار هکار  رات پاال
ی ی آ ل -  ع عد ھا و  ت  ن  دو     ر اداره  

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 دا تا ی و ا ند ری  ذا ت یا ل    د 
 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات 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

١٣٩۵تعميرات 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

١٣٩۵تعميرات 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

١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٧٧ رآکتورها

٧۶ فصل دهم - رآکتورها

٧٩ مبدل ها

٨١ کولرهای هوایی

٧٨ فصل یازدهم - مبدل ها

٨٣ مخازن

٨٢ فصل دوازدهم - مخازن

٨۵ کوره ها

٨۴ فصل سيزدهم - کوره ها

٨٩ دیگ های بخار

٨٨ فصل چهاردهم - دیگ های بخار

٩٢ آب شيرین کن ها

٩١ فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

٩۵ برج های خنک کننده

٩۴ فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

٩٧ ظروف

٩۶ فصل هفدهم - ظروف

٩٨ فصل هجدهم - ادوات متفرقه



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات 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

١٠٢ فصل نوزدهم - تلمبه ها

١٠٧ کمپرسورهای روتاری

١٠٨ کمپرسورهای رفت و برگشتی

١١٠ گریز از مرکز

١٠۶ فصل بيستم - کمپرسورها

١١٢ توربين بخاری

١١۴ توربين گازی

١١٧ توربين انبساطی

١١١ فصل بيست و یکم - توربين ها

١١٩ موتورهای درون سوز

١١٨ فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

١٢٣ فن های هوایی

١٢۴ دمنده ها

١٢٢ فصل بيست و سوم - فن ها

١٢۵ فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات 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-

١٣٧ فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

١۴١ ترانسفورماتورها

١۴٢ رآکتورها

١۴٠ فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

١۴۴ ژنراتورهای اصلی

١۴٨  سيستم ها و ژنراتورهای تحریک

١۴٣ فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

١۵٢ تابلوها

١۵٣ کليدهای برق

١۵١ فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١۵۵ سيستم های روشنایی

١۵۴ فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

١۵٧ خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل

١۵٨ خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت

١۵۶ فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

١۶٠ باتری

١۶١  و چاپرUPSباتری شارژر ، 

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

١۶٣ شبکه هوایی

١۶٢ فصل سی و دوم - شبکه هوایی

١۶۵ ارت و برق گير

١۶۴ فصل سی و سوم - ارت و برق گير

١۶٧ تجهيزات متفرقه برق

١۶۶ فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

١۶٩ سخت افزاری و نرم افزاری

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

١٧١ positive displacement

١٧٢ turbine meter

١٧٠ فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات 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

١٨٠ 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

١٨٢ فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

١٩١ تجهيزات الکترونيک

١٩٠ فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

١٩٣ تجهيزات نيوماتيک

١٩٢ فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

١٩۵ تجهيزات رایانه ای صنعتی

١٩۴ فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٩٧ رنگ زدایی - زنگ زدایی

١٩٨ رنگ آميزی

١٩٩ مصالح رنگ آميزی

١٩۶ فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

٢٠١ )Refractory تخریب رفرکتوری (

٢٠٢ ترميم و اجرا رفرکتوری

٠ رفع نشتی توسط مواد شيميایی

٢٠٠ فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

٢٠۴ رسوب زدایی

٢٠۵ الیروبی

٢٠۶ شستشوی صنعتی

٢٠٧ تميزکاری

٢٠٣ فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

٢٠٩ عایق کاری

٢١١ نوارپيچی

٢٠٨ فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

٢١٣ داربست بندی

٢١٢ فصل چهل و هفتم - داربست بندی

٢١٧ تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان

٢١٨ تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران

٢١۴  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۵تعميرات 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

٢٣١  - شرح اقالم هزینه باالسری٢پيوست 

٢٣٢  - ضریب های منطقه ای٣پيوست 



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

دستورالعمل کاربرد

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

و گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های فهرست بها به شرح زیر می باشد:
پيوست ١ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه.

پيوست ٢ : شرح اقالم هزینه باالسری.
پيوست ٣ : ضریبهای منطقه ای.

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

عالمت ستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای
اختصاصی صنعت نفت تعيين می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که

پيش بينی دستورالعملی برای نحوهی پرداخت ردیف های ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید همراه با
عالمت ستاره اضافه می شود. به اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود، مشابه ردیف های فهرست بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه ميشود.

٢-٢ قيمت ردیف هایی از این فهرست بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت * هستند نيز به شرح بند ٢-١، محاسبه می شود.
٣- نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار 

١-٣- هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچنين ردیف های موضوع بند ٢، هزینه زیر، مطابق روش تعيين شده در بند ٣-٢ اعمال
خواهد شد. 

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

٢-١-٣- ضریب منطقه ای مطابق پيوست ۴ .
٣-١-٣- هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ۴ درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ١)

۴-١-٣- ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ١/٠۶٩، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری 
٢-٣ برای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای پيش گفته، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های این

فهرست بها و ردیف های موضوع بند ٢، اندازه گيری می شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست تهيه می شود.
در این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ها،

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

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

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

جداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش گفته محاسبه می شود، اضافه می گردد.
٣-٣ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٢-١ و ٢-٢، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از سی (٣٠
) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیفهای یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت امور
مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار ميشوند،

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

۴- کد ردیف ها 
هر یک از ردیف های این فهرست بها توسط یک کد شناسائی می شود. این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف های

های مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای برقSCHگروه 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.

۵- ترکيب دو یا چند فهرست بها 
در کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست بها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط
به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن

منعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند.
برای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این فهرست بها، باید از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه استفاده شود.

١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کليات
١- مفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها اجزای غير قابل  تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 

٢- قيمت های درج شده در این فهرست بها متوسط هزینه اجرای آارهای مربوط به رشته تعميرات پاالیشگاه های نفت و گاز بوده و هزینه های تعمير و به
آارگيری نيروی انسانی (نيروهای مستقيم کار) و ماشين آالت و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 

HSE .عمومی، می باشد 
٣- هزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف تعميرات می بایستی توسط

پيمانکار در ضریب پيشنهادی منظور گردد.
۴- هزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مختلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است .

۵- در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی:
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و هزینه اجرای آن از١Gasket-۵ تامين الکترود جوشکاری لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست. هزینه آهن آالت و 

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

٢-۵ لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی، فوالدهای با کمتر از ١درصد  نيکل و لوله های فوالدی آلياژی با ١/٢۵ درصد کروم
) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی (KILLED CARBON STEELمی باشد. در مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال (

ضخامت باالی جداره لوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط(عمليات تکميلی لوله کشی) محاسبه می شود. در مواردی از
) و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز بهCOPPER NICKEL) مانند (NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلياژهای غيرآهنی(

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

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

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

انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزار دقيق، و اندازه گيری بعهده پيمانکار بوده و این تجهيزات باید دارای گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
٨- در پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست بها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بها(در صورت

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

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

 و ... باشدHSEکار سرد و گرم، 
١١- در صورتيکه در نرخ ردیف های فهرست بها ماشين آالت در نظر گرفته نشده باشد، هزینه آنها توسط کارفرما جداگانه برآورد و پرداخت می گردد.

١٢- چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما
به عالوه  ١۴ درصد هزينه باالسري پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب هاي پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود.

١٣- این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ محاسبه شده است.

٢
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

فصل اول - شيرآالت

مقدمه

.، تست فشارآارآرد و ... خواهد بودDie Check ١-عمليات تست شيرآالت عمومی وآنترلی، شامل تمامی تست ها مانند 
.٢-بر اساس استاندارد شيرها، تست شيرهای اطمينان شامل یك تست اوليه و یك تست نهایی پس از عمليات تعميرات خواهد بود

.٣-جوشكاری قطعات معيوب شيرآالت، شامل برشكاری و گرم آردن و جوشكاری ترميمی خواهد بود
.۴-انواع آپسول ها شامل: آپسول های نيتروژن،  اآسيژن، ازت، استيلن، آتش نشانی خواهد بود

باشد از ردیف “ باز سازی شيار شيرآالت با فشار باال” ( Grove) مد نظر باشد و نياز به باز سازی شيار  “ RTJ “ ۵-چنانچه در تعميرات شيرهای عمومی نوع
.از فصل تراشكاری استفاده خواهد گردید

۶-ردیف های موجود در تعمير شيرآالت عمومی تا آالس ٣٠٠ پوند خواهد بود. برای تعمير شيرآالت عمومی آالس تا ۶٠٠ ضریب ١/٣٠ ، آالس ۶٠٠ تا ٩٠٠
.ضریب ١/۶٠ و برای آالس ٩٠٠ تا ١۵٠٠ ضریب ٢ ، به بهای آالس ٣٠٠ پوند اعمال می گردد

٧-منظور از ردیف " الیی متفرقه " برای شكل های هندسی به جز دایره خواهد بود و واحد آن سانتيمتر و محاسبه آن براساس طول محيط خارجی الیی
.( گسكت ) می باشد

. ٨-هزینه های تهيه شابلون و نقشه آشی در قيمت های ردیف ساخت الیی (گسكت ) لحاظ شده است
.شامل باز آردن آليه قطعات، تعمير و تعویض قطعات معيوب و تست آن می باشد Actuator ٩-تعمير

. ١٠-تعمير بانت شامل تعمير و تعویض قطعات و تعویض پكينگ و پين ها، بستن قطعات و تست مربوط می باشد
.می باشد " Seat " شامل بيرون آوردن، تراشكاری و جازدن ( Body) ١١-تعمير بدنه

.برای آالس ۶٠٠ می باشد برای آالس ٩٠٠ ضریب ١/٣٠ در بهای ردیف ها ضرب و محاسبه می گردد Orbit Valve ١٢-آناليز

٣
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ٣ [٣] ٢ [٢] ١ [۴] ۴

D<=٢"٢"<D<=۶"۶"<D<=١٠"١٠"<D
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترلی
٠١٠١۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٣،۶٠٨،٨۶٠تعمير عمومی ٠١۴٨٧،٣٠٠١،٣۵٢،٧۵٠١،٨۵٢،۵٩٠ مورد

١،٢٢٩،٧١٠جوشکاری قطعات معيوب ٠٢٢۶٣،١٢٠٢۵۴،٠۵٠۵٩٨،٩٣٠ مورد

٢،٢٨٩،۴٠٠تراشکاری قطعات معيوب ٠٣٢٢۵،٧۶٠۶٠٣،٢٨٠٩۶٠،٢٨٠ مورد

١،٠٢۶،٧۴٠گرند کردن ٠۴١٢٠،۴۶٠٣٠٣،٨۴٠٣٩٢،٣٢٠ مورد

۴
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان
٠١٠٢۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١۵٠٣،٧۶٠ اینچ قطر

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢١٠۶،۵٢٠ اینچ قطر

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣١۶٩،۴٢٠ اینچ قطر

گرند آردن ٠۴٣٠،١۵٠ اینچ قطر

۵
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وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای خالء شکن
٠١٠٣۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٧۴٣،١۵٠ عدد

جوشکاری قطعات معيوب ٠٢١١٢،٧٨٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۵٢١،۶٩٠ عدد

گرند آردن ٠۴٣٣۶،٢٠٠ عدد

۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
D<=۶>"٢واحدسطح مقطع

 [١] ٣ [٣] ٢ [٢] ١ [۴] ۴ [۵] ۵ [۶] ۶

D<=٢"۶"<D<=١٠"١٠"<D>=١۶"١۶"<D=>٢۴"٢۴"<D
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای عمومی
٠١٠۴۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٢،٢٨١،٣١٠۶،٠٠٢،١٣٠تعمير عمومی ٣،١٨٧،٣٨٠ ٠١۴٨٢،٩١٠۶۵۶،٣۴٠١،٣٣١،١۶٠ مورد

٠١،٠۶۵،٢١٠جوشكاری قطعات معيوب ۶٢۶،۶١٠ ٠٢١٢،۵٢٠١٢،۵٢٠١٨،۵۴٠ مورد

٩٧٩،٠٢٠٢،۵٧٣،٢٢٠تراشكاری قطعات معيوب ١،۶٠۶،۶٨٠ ٠٣١١۴،٣۵٠٣۵٩،١٠٠۶٠٣،٢٨٠ مورد

۴١٣،٩٧٠١،۶٣۵،٣٠٠گرند آردن ۶۵٩،٨٨٠ ٠۴۶٣،٨۵٠١٨۶،١۴٠٣۶٨،٧٩٠ مورد

٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب نما
٠١٠۵۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٩٢۵،٠۶٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢٢۵،٠۴٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣٢۵،٠۴٠ عدد

گرند آردن ٠۴٠ عدد

٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 

١
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربکس (دستی و موتوری جهت ولو)
٠١٠۶۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١١،٢۶٠،۵٢٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢۴۵٠،٨٢٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۶١۵،٨٠٠ عدد

٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتور
٠١٠٧۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٧٧۴،٠٢٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢۴٠۶،٣٣٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۵٢١،۶٩٠ عدد

١٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اکوموليتور
٠١٠٨۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٣۶۵،١٣٠ عدد

١١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کپسول
٠١٠٩۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٩۴۵،٨٨٠ عدد

١٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تست شيرآالت
٠١١٠۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٠١٢١۶،٣٠٠ اینچ۶تست- تا 

٠٢٨١،٩٩٠ اینچ و باالتر۶تست- 

١٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

٨"=<D<١٢"١٢"=<D<=١۶"
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اوربيت اتوماتيک
٠١١١۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

باز آردن و بستن، تعمير و

actuatorتست 
٠١٢،۶٣٢،٢٧٠٣،٢١١،٠۵٠ دستگاه

باز آردن و بستن، تعمير و

تست بانت
٠٢١،٣١۶،١٣٠١،۶٠۵،۵٣٠ دستگاه

تعویض سيت ٠٣١،٣۴۶،٨١٠١،٩٢۵،۵٩٠ دستگاه

١۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

فصل دوم - تراشكاری و واشربری

مقدمه

١-جنس قطعات در عمليات تراشكاری آربن استيل،چدن و فلزات رنگی می باشد. برای فوالد ضدزنگ و آلياژی ضریب ١/٣٠ اعمال ميگردد.
.٢-عمليات مربوط به گلند شيرها، شامل سوراخ آاری، قالویزآاری و حدیده  آاری می باشد

.٣-ردیف های قالویز آاری و حدیده آاری در آارگاه می باشد . جنانچه عمليات در سایت انجام پذیرد، بها آن با ضریب ١/۵٠ مورد محاسبه قرار می گيرد
. ۴-بهای قالویز آاری بدون در نظر گرفتن عمليات سوراخكاری می باشد. در صورت نياز از ردیف های سوراخكاری قابل پرداخت می باشد

.۵-ردیف "ساخت انواع یاتاقان" بدون "بابيت ریزی" ميباشد
می باشد و برای محورهای با وزن باالی یك تن به (TON) ۶-معيار آناليز برای قيمتگذاری ردیف "باالنس محور انواع توربين" محورهای با وزن زیر یك تن

صورت ردیف ستارهدار عمل خواهد
. شد

٧-بهای ردیفهای "باالنس محور الكتروموتورها" و "باالنس محور پمپها" برای روتورهای با وزن زیر ٢۵٠ آيلوگرم ميباشد. برای اوزان باالی ٢۵٠ آيلوگرم،
بهای ردیف به صورت ستارهدار

. محاسبه ميشود
.٨-در صورت انجام باالنس استاتيك محورها، به دليل خاص و محدود بودن این عمليات هر پاالیشگاه بر اساس ردیفهای ستارهدار اقدام خواهد آرد
.٩-ردیف "بازسازی دیفيوزر جدا شونده" در زیرفصل تراشكاری شامل دیفيوزرهای (هدایت آننده جریان سيال) پمپها، دمندهها و توربينها ميباشد

١۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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 
٠١٣،٢٧۴،٩۶٠ مورد

 ساخت محور طول بيشتر از

٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵

ميليمتر

٠٢۵،٣١٨،١۴٠ مورد

٧۵ ساخت محور تا طول  

٧۵سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

٠٣٣،٨٩٧،١٢٠ مورد

 ساخت محور طول بيشتر از

 سانتيمتر و قطر باالتر از٧۵

 ميليمتر٧۵

٠۴۶،٠٩۵،۵٩٠ مورد

١٠ ساخت سيليو تا طول 

 ميليمتر۵٠سانتيمتر و قطر تا 
٠۵١،٠٠١،۵١٠ مورد

١٠ ساخت سيليو تا طول  

۵٠سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

٠۶١،٢٩٧،٣۴٠ مورد

 ساخت سيليو طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠

ميليمتر

٠٧١،۶٢٣،۶٧٠ مورد

 ساخت سيليو طول بيشتر از

 سانتيمتر و قطر باالتر از١٠

 ميليمتر۵٠

٠٨٢،٢۴۵،٨٢٠ مورد

۵ ساخت بوش تا طول 

 ميليمتر۵٠سانتيمتر و قطر تا 
٠٩۴٢۵،۴٣٠ مورد

۵ ساخت بوش تا طول 

۵٠سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

١٠۶۵۴،٩٣٠ مورد

 ساخت بوش طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵

ميليمتر

١١٨١٠،۴٧٠ مورد

 ساخت بوش طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵

ميليمتر

١٢١،٢٧٧،٠٩٠ مورد

ساخت انواع دیفلكتور ١٣١،٣١٢،۵٩٠ مورد

چرخ دنده ها ١۴۴٧،۴٩٠ ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

انواع آاپلينگ ماشين االت

دوار (موادخام)
١۵٣٠٧،١٩٠ اینچ قطر

انواع تست رینگ ها  و هاف

)Halfرینگ (
١۶۴١٧،٠٩٠ اینچ قطر

ساخت آلمپس آامپوند ١٧۵١۴،۴١٠ اینچ قطر

انواع واشرها ١٨٣۶،٩٨٠ عدد

انواع اسپيسرهای فلزی

ماشين آالت دوار
١٩٣٨٨،٨٩٠ اینچ قطر

انواع اسپيسررینگ های

فلزی
٢٠١٠١،١٣٠ اینچ قطر

انواع ویرینگ ها ٢١١٩١،٩٧٠ اینچ قطر

لنتررینگ (حلقه فانوسی) ٢٢٢۵٣،١۵٠ اینچ قطر

١۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(ساخت)
٠٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

انواع فلنج ها ٢٣٣٧١،۴٨٠ اینچ قطر

انواع عينكی ها ٢۴٢٧۴،۶٢٠ اینچ قطر

انواع اورفيس پليت ٢۵١۶۶،٢١٠ اینچ قطر

انواع پالك های مخروطی ٢۶۶٧،٣٠٠ عدد

انواع مغزی ها، درپوش ها،

تبدیل
٢٧١٠٨،٠٩٠ عدد

انواع پيچ ٢٨۶٧،٣٠٠ عدد

انواع مهره ٣٠۶٧،٣٠٠ عدد

١۵سوراخ آاری تا قطر 

ميليمتر
٣١١١،٩٩٠ عدد

٣٠ تا ١۵سوراخ آاری از قطر 

ميليمتر
٣٢٢۵،٨۵٠ عدد

٣٠سوراخ آاری از قطر 

ميليمتر به باال
٣٣۶٧،٢٧٠ عدد

درآوردن پيچ های بریده و

قالویزآاری مجدد
٣۴۶٧،٢٧٠ عدد

قالویزآاری ٣۵٣٧،۶٨٠ عدد

حدیده آاری ٣۶٢۵،٨۵٠ عدد

انواع گلند شيرها ٣٧۵٣٧،٣٩٠ عدد

ساخت تيپ برنرهای آوره ٣٨٧۶۶،۴۴٠ مورد

ساخت تيوب شيت ٣٩۶٠،٨۵٠ تعداد تيوب

ساخت بافل ۴٠٢٨،٩۵٠ تعداد تيوب

ساخت سمبه جهت درآوردن

تيوب ها
۴١١١٩،٩٣٠ عدد

ساخت انواع یاتاقان ۴٢١،١٠۵،٢٩٠ عدد

ساخت سيت انواع شيرها ۴٣٢٣۶،۴۴٠ اینچ قطر

ساخت دیسك انواع شيرها ۴۴١١٨،٢٢٠ اینچ قطر

ساخت پالگ انواع شيرها ۴۵١،٢۶٨،۴۵٠ عدد

ساخت سيل پليت ۴۶١،٧۵٧،٩۴٠ عدد

ساخت پيچ یا مهره های چند

راهه
۴٧٠ قطرطول

ساخت جای آليدی ۴٨٨۵،۶۶٠ عدد

ساخت آليد ۴٩٨۵،۶۶٠ عدد

ساخت الیی فلنج ها

(گسكت) معمولی
۵٠۶،١۵٠ اینچ قطر

ساخت الیی سوراخ دار (فول

فيس) معمولی
۵١١٢،٢٩٠ اینچ قطر

ساخت الیی دیویژن دار ۵٢٢١،٣٣٠ اینچ قطر

ساخت الیی متفرقه ۵٣٣،٠۴٠ سانتيمتر

ساخت انواع چرخ پولی ۵۴١،۴۴۴،١٣٠ عدد

ساخت استم شير  ۵۵١،٧۵٧،٩۴٠ عدد

ساخت مهره استم شير ۵۶١،٧۵٧،٩۴٠ عدد

١٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(تعمير)
٠٢٠٢۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

تعمير انواع محورها(تا قطر

 ميليمتر )٧۵
٠١۶١۵،٨٠٠ مورد

٧۵تعمير انواع محورها(قطر 

ميليمتر به باال)
٠٢٩۴٢،١٢٠ مورد

تعمير انواع سيليوها ٠٣۴١٢،١٣٠ مورد

تعمير انواع بوش ها ٠۴٢١۶،١٩٠ مورد

تعمير انواع دیفلكتور ٠۵١٢٣،٣۴٠ مورد

تعمير انواع چرخ دنده ٠۶١٩،۵٩٠ ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

تعمير آاپلينگ ماشين االت

دوار
٠٧٢٩٧،٧٧٠ مورد

تعمير تست رینگ  ٠٨٧٠۵،۶٨٠ مورد

)رینگ مبدلHalfتعمير  هاف( ٠٩٧٠۵،۶٨٠ مورد

تعمير ویرینگ ها (رینگ های

سایشی)
١٠٣٧٩،٣۵٠ مورد

تعمير فلنج ها ١١۶٧،٣٠٠ اینچ قطر

تعمير عينكی ها ١٢۴۵٢،۶٣٠ مورد

تعمير اورفيس پليت ١٣٢١۶،١٩٠ مورد

تعمير مغزی ها، درپوش ها،

تبدیل
١۴۶٢،٣٠٠ مورد

تعمير پيچ ١۵۴۴،٠١٠ مورد

تعمير مهره ١۶۴۴،٠١٠ مورد

باالنس محور انواع توربين ها ١٧١،۴٨٨،٩۶٠ مورد

باالنس محور انواع

الكتروموتورها
١٨۵۶٠،٢٣٠ مورد

باالنس محور انواع پمپ ها و

سایر موارد
١٩٧٠٢،١١٠ مورد

بازسازی بدنه توربين

)Casing(
٢٠١،۵٧٠،۴٠٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سبك
٢١٧٠۴،١٠٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- نيمه سنگين
٢٢١،٠٨٧،٧٨٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سنگين
٢٣٣۴۴،۴۶٠ اینچ/قطر

بازسازی هوزینگ بيرینگ

سبك
٢۴٨٧٧،٧٣٠ مورد

بازسازی هوزینگ بيرینگ

سنگين(با دستگاه بورینگ)
٢۵١،٩١٨،۶٢٠ مورد

بازسازی آاور پمپ و توربين

سبك
٢۶٨٠۶،۶٠٠ مورد

بازسازی آاور پمپ و توربين

سنگين
٢٧١،٧٣١،٠٧٠ مورد

بازسازی اسپيسر پمپ ٢٨٣۶۶،١٩٠ مورد

بازسازی براآت پمپ ٢٩٢۶۴،٩۶٠ مورد

بازسازی دفيوزر جداشونده  ٣٠١،۶۵٣،٩٢٠ مورد

١٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(تعمير)
٠٢٠٢۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

بازسازی پروانه ٣١٧٣،٢٧٠ اینچ/قطر

بازسازی لبرینت ٣٢٧۴۶،٧٢٠ مورد

چيپ اتصاالت(زانویی، سه

راهی، آپ و ...)
٣٣٧٠،٠۶٠ اینچ قطر

چيپ لوله و تيوب ٣۴۶٧،۶٢٠ اینچ قطر

برش لوله و تيوب و ... ٣۵٣۴،٠٠٠ اینچ قطر

سنگ زدن سطوح تخت ٣۶٢٠٠،۵٠٠ مورد

تعمير انواع یاتاقان ٣٧٣٩٨،٠۶٠ اینچ قطر

تراشكاری با دستگاه فلنج

فيسر
٣٨١۴٩،٧٢٠ اینچ قطر

)Grooveبازسازی شيار (

فلنجهای فشار قوی توسط

دستگاه فلنج فيسر

٣٩٢٩٩،۴۵٠ اینچ قطر

)Grooveبازسازی شيار (

فلنجهای فشار قوی توسط

دستگاه تراش

۴٠٩٢،٩۵٠ اینچ قطر

بازسازی سيل پليت ۴١١۴٣،۴۶٠ اینچ قطر

) قطعاتskimپرداخت (

مختلف
۴٢٢١٧،۵٨٠ مورد

Hotانجام عمليات هات تب 

tap(دستی) 
۴٣١،٢۴٧،٢٨٠ اینچ قطر

Hotانجام عمليات هات تب 

tap(دستگاه برقی یا هوایی) 
۴۴۴١٨،٧٧٠ اینچ قطر

انجام عمليات پایپ آاتر ۴۵۵٢،١۵٠ اینچ قطر

تعمير چنل و فلوتينگ هد و

بانت
۴۶٨٨،٢٨٠ اینچ/قطر

تعمير تيوب شيت باندل(تيوب

شيتی آه از باندل جدا نشده

باشد)

۴٧١۴٣،۵۶٠ اینچ/قطر

١٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

فصل سوم - فلزآاری و جوشكاری

مقدمه

١-ردیف "ساخت سازه های فلزی" شامل آارهای فلزآاری و آهنگری طبق نقشه یا نمونه با تمام جزئيات از قبيل سوراخ آاری ها ، خم آاری ، برش آاری
.، جوشكاری ، تراشكاری و آليه آارهایی آه در تكميل و تحویل سازه خواهد بود
.  رول آاری خواهد بود, تراش آاری، نصب اتصاالت ٢-ردیف "ساخت مخزن و ظروف با ورق" شامل فلزآاری،خم آاری، برش آاری، جوش آاری، 

. جوش آاری می باشد, ٣-ردیف "ساخت سينی برج ها" شامل آليه عمليات فلزآاری،برش آاری، سوراخ آاری، خم آاری
.،گرم آاری و آهنگری و سوراخ آاری می باشد شامل آارهای برش آاری، خم آاری، حدیده آاری " J BOLT و U BOLT ۴-ردیف "ساخت

۵-ردیف "ساخت انواع مخروط ناقص" شامل : اگزوزها ، ردیوسرها و انواع قيف ها، پياده سازی گسترش  نقشه،  برش آاری، خم آاری، جوش آاری، سوراخ
.آاری و تراش آاری می باشد

.۶-در ردیف "تعمير سازه های فلزی" قيمت براساس قسمت های تعميری و محاسبه وزن آن قسمت انجام می پذیرد
.٧-ردیف "گرم آاری قطعات با گاز" جهت بيرون آوردن و جازدن آليه قطعات انطباقی مانند پروانه و پولی و بوش می باشد

٨-ردیف " ساخت سازه ها "شامل آارهای آهنگری جهت ساخت آليه قطعات فلزی طبق نقشه یا نمونه با تمام جزئيات از قبيل سوراخ آاری ها،  خم آاری،
برش آاری،  جوش آاری،

.  تراش آاری و.... خواهد بود
.٩-در ردیف های"جوشكاری طولی قطعات" واحد محاسبه براساس یك پاس جوش و عرض ١/۵ سانتيمتر محاسبه می گردد

٢٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزکاری و جوشکاری (ساخت)
٠٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

ساخت سازه های فلزی

 آيلوگرم۵٠٠سبك- تا 
٠١١١،۵٠٠ کيلوگرم

ساخت سازه های فلزی

۵٠٠سنگين- بيشتر از 

آيلوگرم

٠٢٩،١٣٠ کيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

٢۵٠با لوله های استاندارد- تا 

آيلوگرم

٠٣١٣،٩٠٠ کيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

با لوله های استاندارد- بيشتر

 آيلوگرم٢۵٠از 

٠۴١١،۵٨٠ کيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

۵٠٠(استوانه یا مكعبی)- تا 

آيلوگرم

٠۵١٩،٧٣٠ کيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

(استوانه یا مكعبی)- بيشتر

 آيلوگرم۵٠٠از 

٠۶١۶،٢۴٠ کيلوگرم

ساخت آامل انواع سينی

های داخل برج
٠٧١۶،٢۴٠ کيلوگرم

ساخت آچار (ویل اسپانر

wheel spanner و (F
٠٨٧،۶٨٠ کيلوگرم

رول آردن ورق های فوالدی

 ميليمتر١٠تا ضخامت 
٠٩۴،۴٠٠ کيلوگرم

رول آردن انواع ناودانی،

…نبشی، پروفيل، لوله و 
١٠۴،۴٠٠ کيلوگرم

خم آاری ورق های فوالدی ١١۴،۴٠٠ کيلوگرم

خم آاری لوله و تيوب ١٢٧٣،۵۵٠ اینچ قطر

برش آاری ورق های فوالدی

با قيچی
١٣٢،٢٠٠ کيلوگرم

 از مفتولS یا Z یا Vساخت 

های فلزی
١۴۵،٨٨٠ عدد

ساخت بدنه انواع صافی ها ١۵٩٠،٠٧٠ اینچ قطر

ساخت سبد داخل صافی

)Basket(
١۶۵٨،٠۴٠ اینچ قطر

 وJ bolt و U boltساخت 

انكربلت و بست
١٧١٠،٣٧٠ کيلوگرم

ساخت انواع مخروط های

ناقص
١٨٠ کيلوگرم

ساخت آویل حرارتی (بدون

شل) در ابعاد مختلف
١٩٣٢١،٧١٠ قطرطول

trolley trackساخت  ٢٠٠

ساخت تيپ فلر آامل ٢١۴٨،٨٩٠ کيلوگرم

٢١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزکاری و جوشکاری (تعمير)
٠٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

تعمير سازه های فلزی ٠١١١،۵٠٠ کيلوگرم

عمليات رفع ترك از سطح

ظروف و مخازن و بدنه

شيرآالت و قطعات ماشين

آالت

٠٢١٧٢،٩٧٠ عم×طول

ق ترک

تعمير آامل انواع سينی های

داخل برج
٠٣١٣٩،٩٩٠ متر مربع

تعمير مشعل آوره ها و

بویلرها
٠۴٢،٢٩٠،۶٩٠ مورد

تعمير دمپرهای آوره ها و

بویلر
٠۵٢،٢٩٠،۶٩٠ مورد

تعمير سبد داخل صافی

)Basket(
٠۶٩٠،٩۴٠ اینچ قطر

٢٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جوشکاری و برشکاری
٠٣٠٣۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

جوشكاری طولی

قطعات-آربن استيل
٠١١٣۵،٩٢٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فوالدهای آلياژی
٠٢٢٣۵،۶۶٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فلزات رنگی
٠٣٣۶٢،٢۴٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-چدن
٠۴۵٢٢،۴٨٠ مترطول

جوشكاری ترميمی روی

 سانتيمتر٣×٣سطوح تا 
٠۵٠ مترطول

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-آربن استيل
٠۶٣،٩٢٠ سانتی متر

مربع

ساخت آامل انواع سينی

های داخل برج
٠٧٨١۴،٣٠٠ متر مربع

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-فلزات رنگی
٠٨٧،٨۴٠ سانتی متر

مربع

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-چدن
٠٩٨،٧٧٠ سانتی متر

مربع

جوشكاری با گاز استيلن ١٠٢٧٧،٠٠٠ مترطول

جوشكاری با دستگاه نقطه

جوش
١١٠ مورد

برشكاری ورق ها بوسيله گاز

استيلن
١٢۵٩٠ ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ها بوسيله

گوژ
١٣٠ ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ها بوسيله

پالسما
١۴٧۴٠ ضخا×طول

مت

گرم آاری قطعات با گاز ١۵١١٠،٣٢٠ مورد

٢٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

فصل چهارم - پيش ساخت آارهای لوله آشی

مقدمه

.١-چنانچه عمليات پيش ساخت در داخل تجهيزات نصب شده درون واحدها انجام شود ضریب ١/۵٠ به نرخ های این فصل اعمال می گردد
.، قطر لوله فرعی مالك محاسبه قرار می گيردT ٢-در ردیف برنچ برای ساخت 

.٣-در محاسبه هزینه ساخت مایتر مالك یك سرجوش مایتر می باشد آه در تعداد سرجوش های قطعات مایتر ضرب می گردد

٢۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - کربن استيل M١PFMICS
٠۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=۴"٠ ٠١١،٠٢١،٩۴٠١،١۶٢،۴٣٠١،٣٨٩،۵٨٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠٢١،٢٢۶،۵۵٠١،٣٩١،٨١٠١،۶۶١،٧٢٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠٣١،۴١٨،٣٢٠١،۶٠۶،١٣٠١،٩١۵،٠۶٠ سرجوش

D=٣،٢٧"٨۵،۶۴٠ ٠۴١،٨۵۶،٣٧٠٢،١٠٠،۴٩٠٢،۵٠٢،٧٠٠ سرجوش

D=١٠"۴،۴۴۶،٧١٠ ٠۵٢،٢٨٢،٢٢٠٢،٨٠٨،۶۵٠٣،٣۵٨،١۶٠ سرجوش

D=١٢"۴،۵٨٩،۵۶٠ ٠۶٢،۵٧٨،۵٠٠٢،٩٢٧،۴٧٠٣،۴٩۴،٠۴٠ سرجوش

D=١۴"۵،٢٨١،۴٠٠ ٠٧٢،٩۴٧،۴١٠٣،٣۵۴،۴١٠۴،٠٠٩،١٢٠ سرجوش

D=١۶"۵،٩٧١،۶۴٠ ٠٨٣،٣١۴،٨١٠٣،٧٨٠،٢٢٠۴،۵٢٣،۴۵٠ سرجوش

D=١٨"۶،۶۶٣،۵۵٠ ٠٩٣،۶٨٣،۴٢٠۴،٢٠۶،٨٧٠۵،٠٣٨،۶١٠ سرجوش

D=٧،٣"٢٠۵۴،٠٩٠ ١٠۴،٠۵٠،٧۴٠۴،۶٣٢،٩٨٠۵،۵۵٢،٨۵٠ سرجوش

D=٢۴"٨،٧٣۶،١٧٠ ١١۴،٧٨٧،٠۵٠۵،۴٨۵،٧۴٠۶،۵٨٢،٢۵٠ سرجوش

D=٢۶"٩،۴٢٧،٧۶٠ ١٢۵،١۵۵،٧٧٠۵،٩١٢،٠۴٠٧،٠٩۶،۶٨٠ سرجوش

D=١٠،١١٩،٢٢٠"٢٨ ١٣۵،۵٢۴،٠٣٠۶،٣٣٨،٧٩٠٧،۶١١،٩۵٠ سرجوش

D=١٠،٨١٠،٢٢٠"٣٠ ١۴۵،٨٩١،٧٠٠۶،٧۶۴،٧٩٠٨،١٢۶،٠٩٠ سرجوش

D=١١"٣٢،۴٩٩،۴۶٠ ١۵۶،٢۵٩،١٠٠٧،١٩٠،٠١٠٨،۶٣٩،٢۵٠ سرجوش

D=٣۴"١٢،١٩١،٣٢٠ ١۶۶،۶٢٨،٠١٠٧،۶١٧،٢۵٠٩،١۵۴،٨١٠ سرجوش

D=٣۶"١٢،٨٨٢،١٣٠ ١٧۶،٩٩۵،۴١٠٨،٠۴٣،٠۶٠٩،۶۶٨،٩۵٠ سرجوش

D=١٣"٣٨،۵٧٣،٧٧٠ ١٨٧،٣۶۴،٧٠٠٨،۴٧٠،٠١٠١٠،١٨۴،۵٩٠ سرجوش

D=۴١"٠۴،٢۶۴،۵٨٠ ١٩٧،٧٣١،٧٢٠٨،٨٩۵،٨٢٠١٠،۶٩٨،٣۵٠ سرجوش

D=۴١"٢۴،٩۵۵،٠١٠ ٢٠٨،١٠٠،٠۶٠٩،٣٢١،٨٢٠١١،٢١٢،۴٩٠ سرجوش

D=۴۴"١۵،۶۴۶،٨٧٠ ٢١٨،۴۶٨،٣٢٠٩،٧۴٨،٨٧٠١١،٧٢٧،۶٧٠ سرجوش

D=۴۶"١۶،٣٣٧،۶٨٠ ٢٢٨،٨٣۶،٣٧٠١٠،١٧۴،٨٧٠١٢،٢۴٢،١٩٠ سرجوش

D=۴١٧،٠٢٩،٧٠٠"٨ ٢٣٩،٢٠۴،٢۵٠١٠،۶٠٢،٠٠٠١٢،٧۵٧،۴۵٠ سرجوش

D=۵١٧،٧٢١،٩٢٠"٠ ٢۴٩،۵٧٢،٩٨٠١١،٠٢٨،۵٢٠١٣،٢٧٢،٧٨٠ سرجوش

D=۵١٨"٢،۴١٠،٢٧٠ ٢۵٩،٩۴٠،٠٠٠١١،۴۵٣،۴۴٠١٣،٧٨۵،۵۴٠ سرجوش

D=۵۴"١٩،١٠١،۶٢٠ ٢۶١٠،٣٠٨،٩٩٠١١،٨٨٠،٠٩٠١۴،٣٠٠،٣٢٠ سرجوش

D=۵۶"١٩،٧٩٢،٠۵٠ ٢٧١٠،۶٧۶،٣١٠١٢،٣٠۵،٩٠٠١۴،٨١۴،۶۴٠ سرجوش

٢۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد ضد زنگ M١PFMISS
٠۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=۴"١،٨٩٧،۵٠٠ ٠١١،٢٧١،٧٣٠١،٣٣٢،۶٧٠١،۶۴۵،٠۶٠ سرجوش

D=۵"٢،٢۶٢،۵۴٠ ٠٢١،۵١٧،۶۶٠١،۵٨٩،١١٠١،٩۶۵،٠٩٠ سرجوش

D=۶"٢،۵٩٩،٩١٠ ٠٣١،٧٣٨،۶۶٠١،٨١٩،٩١٠٢،٢۶٢،١٣٠ سرجوش

D=٣،٣٩٣،٠٣٠"٨ ٠۴٢،٢٧٩،٢٢٠٢،٣٨۴،٢٩٠٢،٩۵۵،٣١٠ سرجوش

D=١٠"۴،۶١۶،٨۴٠ ٠۵٢،٧٩٣،٧۵٠٢،٩٢١،٩۴٠٣،۶٢۴،۴٧٠ سرجوش

D=١٢"۴،٧۵۶،٨٣٠ ٠۶٣،١٨٩،٨١٠٣،٣٣٩،٧٢٠۴،١٣٠،٨٣٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٧٣،۶۶٩،٨۵٠٣،٨۴۴،۶٢٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ٠٨۴،١۴٨،٠۶٠۴،٣۴٨،٠۵٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ٠٩۴،۶٢٧،٨٢٠۴،٨۵٢،۶٧٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٠۵،١٠۶،٣۶٠۵،٣۵۶،۴٣٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١١۶،٠۶۴،۶١٠۶،٣۶۴،٧٧٠٠ سرجوش

D=٠"٣٠ ١٢٧،۵٠٢،۴۴٠٧،٨٧٧،٢٠٠٠ سرجوش

٢۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد آلياژی M١PFMIAS
٠۴٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=۴"٠ ٠١١،۴۶٧،٠٧٠١،۶٨٧،١۵٠٢،٠٣٠،٨٧٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠٢١،٧۵٣،٩۶٠٢،٠١٢،٧۴٠٢،۴١٩،٩۵٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠٣٢،٠٢٠،٨۶٠٢،٣١۵،۴٧٠٢،٧٨٠،٣٨٠ سرجوش

D=٨"۴،٨٣١،٧۶٠ ٠۴٢،۶۴١،٠۵٠٣،٠٢٢،۵٩٠٣،۶٢٧،٩٧٠ سرجوش

D=١٠"۶،۶١۶،٠۶٠ ٠۵٣،٢۴١،٨۵٠۴،٠٧٩،۴٨٠۴،٩١٢،۴۴٠ سرجوش

D=١٢"۶،٧٩٧،۶٠٠ ٠۶٣،۶٨٧،۵۵٠۴،٢٣٣،٢٠٠۵،٠٨٨،٧٢٠ سرجوش

D=١۴"٧،٨۴۵،٨٠٠ ٠٧۴،٢٣١،٨٧٠۴،٨۶٧،٩۶٠۵،٨۵٨،۶٠٠ سرجوش

D=١۶"٨،٨٩٣،۶٣٠ ٠٨۴،٧٧۴،٢٩٠۵،۵٠٢،۵۴٠۶،۶٢٨،٩١٠ سرجوش

D=٩،٩"١٨۴٠،۵٣٠ ٠٩۵،٣١٩،١١٠۶،١٣۶،٩۵٠٧،٣٩٩،٣٠٠ سرجوش

D=١١،١٠١،٢٢٠"٢٠ ١٠۵،٨۶١،۴۶٠۶،٨۶۵،٢۵٠٨،٢٧٢،١٢٠ سرجوش

D=٢۴"١٣،٠٨۵،٠٨٠ ١١۶،٩۴٩،٠۵٠٨،٠۴١،۶٣٠٩،٧٠٩،٧٧٠ سرجوش

D=٢۶"١۴،١٣٢،۶١٠ ١٢٧،۴٩٢،۶٢٠٨،۶٧۵،۵۶٠١٠،۴٧٩،٢۵٠ سرجوش

D=١"٢٨۵،١٨١،٨٠٠ ١٣٨،٠٣۶،۵۶٠٩،٣١١،٣١٠١١،٢۵٠،۵۵٠ سرجوش

D=١"٣٠۶،٢٢٨،٨٨٠ ١۴٨،۵٨٠،۶۴٠٩،٩۴۴،٩٠٠١٢،٠٢٠،١١٠ سرجوش

D=١٧،٢٧"٣٢۴،٢٠٠ ١۵٩،١٢٢،٨٧٠١٠،۵٧٨،١۶٠١٢،٧٨٨،۵٠٠ سرجوش

D=٣۴"١٨،٣٢۴،۵۶٠ ١۶٩،۶۶٧،٨٠٠١١،٢١۴،٣١٠١٣،۵۶٠،٣٩٠ سرجوش

D=٣۶"١٩،٣٧١،٧٨٠ ١٧١٠،٢١٠،٠۴٠١١،٨۴٨،٧٠٠١۴،٣٢٩،٨٩٠ سرجوش

D=٢٠"٣٨،۴٢٠،١٧٠ ١٨١٠،٧۵۴،٩٧٠١٢،۴٨٣،۶۵٠١۵،١٠٠،٣٩٠ سرجوش

D=۴٢١"٠،۴۶۶،٩۶٠ ١٩١١،٢٩٧،٢١٠١٣،١١٧،١٨٠١۵،٨۶٩،۴٧٠ سرجوش

D=۴٢٢"٢،۵١۴،۶٠٠ ٢٠١١،٨۴١،۵٧٠١٣،٧۵١،٩٩٠١۶،۶٣٩،۴١٠ سرجوش

D=۴۴"٢٣،۵۶٣،۴٩٠ ٢١١٢،٣٨۵،١۴٠١۴،٣٨٧،٢٩٠١٧،۴١٠،٢۵٠ سرجوش

D=۴۶"٢۴،۶١٠،٧١٠ ٢٢١٢،٩٢٨،٧۴٠١۵،٠٢١،٢۵٠١٨،١٧٩،٧۶٠ سرجوش

D=۴٢"٨۵،۶۶٠،٣٨٠ ٢٣١٣،۴٧١،٨٩٠١۵،۶۵٧،٠۵٠١٨،٩۵١،۵۴٠ سرجوش

D=۵٢"٠۶،٧٠٩،۵٨٠ ٢۴١۴،٠١۶،۶٨٠١۶،٢٩٢،٣٩٠١٩،٧٢٢،٣۵٠ سرجوش

D=۵٢٧،٧"٢۵۴،٣٨٠ ٢۵١۴،۵۵٩،٣۴٠١۶،٩٢۴،٩٧٠٢٠،۴٩٠،١٣٠ سرجوش

D=۵۴"٢٨،٨٠٢،٣٢٠ ٢۶١۵،١٠٣،٩٣٠١٧،۵۶٠،٠٠٠٢١،٢۶٠،٨٩٠ سرجوش

D=۵۶"٢٩،٨۴٩،۵٣٠ ٢٧١۵،۶۴۶،۵١٠١٨،١٩۴،٣٨٠٢٢،٠٣٠،۴٠٠ سرجوش

٢٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M١PFNZNR٠١CS
٠۴١١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١۶۴٩،۶۵٠٧١٠،۴۶٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢٨٨٧،۵٣٠٩٧١،٢٠٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،٠٧١،٧۵٠١،١٨٨،۶٢٠١،۴۴٨،٣۶٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴١،٢۵٧،١۶٠١،٣٨٠،۵٧٠١،۶٨٢،۵٨٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵١،۴٢٢،۴٠٠١،۵۶٣،۶٠٠١،٩٠۵،۴٩٠ سرجوش

D=٣،٣"٨۵۵،٧٩٠ ٠۶١،٨٩٨،٧١٠٢،٠٨٩،٣٠٠٢،۵۴۵،٢۵٠ سرجوش

D=٣،٩"١٠۴٩،۶۴٠ ٠٧٢،٢٢۶،٩۴٠٢،۴۵٠،٣١٠٢،٩٨۶،۵٠٠ سرجوش

D=١٢"۴،۴۶٧،۵٧٠ ٠٨٢،۵٠٩،٨٣٠٢،٧۶٠،٨١٠٣،٣۶٧،١٣٠ سرجوش

D=١۴"۵،١۴١،٢٠٠ ٠٩٢،٨٧٧،٢١٠٣،١٧١،۵١٠٣،٨۶٨،٩٠٠ سرجوش

D=١۶"۵،٧٩۴،۵٣٠ ١٠٣،٢۴۴،۵٩٠٣،۵۶٩،٠۴٠۴،٣۵۵،٠٠٠ سرجوش

D=١٨"۶،۴٨٢،٨٠٠ ١١٣،۶٢۴،٧٠٠٣،٩٨٩،٩٣٠۴،٨۶٩،١۵٠ سرجوش

D=٧،١٢٢،٨٠٠"٢٠ ١٢۴،٠٠۴،٨١٠۴،٣٨٢،٧٧٠۵،٣۴٨،۶٠٠ سرجوش

D=٢۴"٨،۵٢٩،٣٠٠ ١٣۴،٧۶۵،٠٣٠۵،٢۴١،۵٣٠۶،٣٩٧،٨۶٠ سرجوش

٢٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M١PFNZNR٠١SS
٠۴١٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=١،٢٠٧،٠١٠"٢ ٠١٩٩۵،٠۴٠١،٠۴۵،٩٣٠١،١٠١،٩۴٠ سرجوش

D=١"٣،۶۴۶،٩٩٠ ٠٢١،٣۵٧،٠٩٠١،۴٢٧،٣٧٠١،۵٠۴،٩٨٠ سرجوش

D=۴"٢،٠١۴،٢٠٠ ٠٣١،۶٣٩،٩٨٠١،٧٢۴،۵۵٠١،٨١٧،۵٣٠ سرجوش

D=۵"٢،٣۴٢،٠٨٠ ٠۴١،٩٢۴،٩٨٠٢،٠٢٣،٨٢٠٢،١٣٢،۵۵٠ سرجوش

D=۶"٢،۶۵٣،۵۶٠ ٠۵٢،١٧٨،٧٨٠٢،٢٩٠،۴۴٠٢،۴١٣،٠٧٠ سرجوش

D=٣"٨،۵٣٨،٧۵٠ ٠۶٢،٨٩٧،٣٩٠٣،٠۴٩،٣١٠٣،٢١۶،٢۴٠ سرجوش

D=١٠"۴،١۵٨،۶۵٠ ٠٧٣،۴١۴،٩٩٠٣،۵٨٨،٨٨٠٣،٧٧٩،۶١٠ سرجوش

D=١٢"۴،۶٩۵،٣٢٠ ٠٨٣،٨۶٨،۴۵٠۴،٠۵٨،٨١٠۴،٢۶٨،٢١٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩۴،۴۴۵،۵٩٠۴،۶۶٠،٨۴٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠۵،٠٢٢،٣۶٠۵،٢۶٢،٨٨٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١۵،۶١۶،٣۴٠۵،٨٨٣،۵٨٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢۶،٢١٠،٣٢٠۶،۵٠٣،٩١٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣٧،٣٩٨،٢٨٠٧،٧۴۴،٩۵٠٠ سرجوش

٢٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M١PFNZNR٠١AS
٠۴١٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١٩٩٠،٣٠٠١،٠٨٢،٩۴٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٣۵٢،۵٧٠١،۴٨٠،١٠٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،۶٣٣،٢٢٠١،٨١١،٢۶٠٢،٢٠٩،٢۵٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴١،٩١۵،٩۶٠٢،١٠۴،٣۵٠٢،۵۶٧،١٠٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٢،١۶٧،٩٣٠٢،٣٨٢،٩٢٠٢،٩٠٧،٠٠٠ سرجوش

D=٨"۵،١۴۵،۶۴٠ ٠۶٢،٨٩٢،١٨٠٣،١٨٢،٧١٠٣،٨٨١،١٩٠ سرجوش

D=١٠"۶،٠۶٠،٨٢٠ ٠٧٣،٣٩۴،۶١٠٣،٧٣۵،٠٨٠۴،۵۵٧،٣٨٠ سرجوش

D=١٢"۶،٨۶٢،١٢٠ ٠٨٣،٨٢٨،٩١٠۴،٢١١،۵١٠۵،١۴٢،٠١٠ سرجوش

D=١۴"٧،٨٩٩،۶٠٠ ٠٩۴،٣٩٠،٨٠٠۴،٨٣٩،٧۶٠۵،٩١٠،١۴٠ سرجوش

D=١۶"٨،٩٠۶،۵٣٠ ١٠۴،٩۵٢،۶٨٠۵،۴۴٨،١٧٠۶،۶۵۴،۴۵٠ سرجوش

D=٩،٩"١٨۶۶،٠٠٠ ١١۵،۵٣٣،۶٠٠۶،٠٩١،۴٣٠٧،۴۴١،۵٨٠ سرجوش

D=١٠،٩"٢٠۵٠،٧٢٠ ١٢۶،١١۴،۵٢٠۶،۶٩١،٣٩٠٨،١٧۴،۵٢٠ سرجوش

D=٢۴"١٣،١١۶،۵۴٠ ١٣٧،٢٧۶،٧٣٠٨،٠٠۴،٢٢٠٩،٧٨١،٠۶٠ سرجوش

٣٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M١PFNZNR٠٢CS
٠۴١۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١٨۴۴،۴٨٠٩٢٣،۵٩٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،١۵٣،٨٠٠١،٢۶٢،۵۵٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،٣٩٣،٢٢٠١،۵۴۵،٢٠٠١،٨٨٢،٨٨٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴١،۶٣۴،۴٣٠١،٧٩۴،٧۴٠٢،١٨٧،٠٢٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵١،٨۴٩،٢٧٠٢،٠٣٢،۶٨٠٢،۴٧٧،٢٠٠ سرجوش

D=٨"۴،٣۶٢،۶٩٠ ٠۶٢،۴۶٨،٣٨٠٢،٧١۶،٠٨٠٣،٣٠٩،٠٨٠ سرجوش

D=١٠"۵،١٣۴،۴١٠ ٠٧٢،٨٩۵،٠٢٠٣،١٨۵،۴٠٠٣،٨٨٢،۶٠٠ سرجوش

D=١٢"۵،٨٠٨،١۴٠ ٠٨٣،٢۶٢،٧٨٠٣،۵٨٩،٠۵٠۴،٣٧٧،٢٢٠ سرجوش

D=١۴"۶،۶٨٣،٧٧٠ ٠٩٣،٧۴٠،٣٧٠۴،١٢٢،٩۶٠۵،٠٢٩،۵٧٠ سرجوش

D=١۶"٧،۵٣٢،٨۵٠ ١٠۴،٢١٧،٩۶٠۴،۶٣٩،۶٣٠۵،۶۶١،۵۶٠ سرجوش

D=٨"١٨،۴٢٧،٨٩٠ ١١۴،٧١٢،١٠٠۵،١٨۶،٩٠٠۶،٣٢٩،۵١٠ سرجوش

D=٩،٢"٢٠۵٩،٧٧٠ ١٢۵،٢٠۶،٢۵٠۵،۶٩٧،۶٠٠۶،٩۵٣،٣١٠ سرجوش

D=٢۴"١١،٠٨٧،۶٣٠ ١٣۶،١٩۴،۵۴٠۶،٨١٣،٩٩٠٨،٣١٧،۴٣٠ سرجوش

٣١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M١PFNZNR٠٢SS
٠۴١۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=١"٢،۵۶٩،١۵٠ ٠١١،٢٩٣،۴١٠١،٣۵٩،۶٨٠١،۴٣٢،۵٢٠ سرجوش

D=٢،١"٣۴٠،٩۴٠ ٠٢١،٧۶۴،۴٣٠١،٨۵۵،۵٩٠١،٩۵۶،٢۶٠ سرجوش

D=۴"٢،۶١٨،۴۶٠ ٠٣٢،١٣١،٨۴٠٢،٢۴١،۶۶٠٢،٣۶٢،٨۴٠ سرجوش

D=۵"٣،٠۴۴،۵٣٠ ٠۴٢،۵٠٢،۴٠٠٢،۶٣١،٢۶٠٢،٧٧٢،۵٧٠ سرجوش

D=۶"٣،۴۴٩،۶٧٠ ٠۵٢،٨٣٢،۴۵٠٢،٩٧٧،۴١٠٣،١٣٧،٠٣٠ سرجوش

D=٨"۴،۶٠٠،۶٧٠ ٠۶٣،٧۶۶،٧٩٠٣،٩۶۴،١٠٠۴،١٨١،١٩٠ سرجوش

D=١٠"۵،۴٠۶،۴۶٠ ٠٧۴،۴٣٩،۵۶٠۴،۶۶۵،۴۴٠۴،٩١٣،۶۴٠ سرجوش

D=١٢"۶،١٠٣،۵٩٠ ٠٨۵،٠٢٨،٩٨٠۵،٢٧۶،۴۵٠۵،۵۴٨،٨٢٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩۵،٧٧٩،٢٢٠۶،٠۵٩،٢٧٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠۶،۵٢٩،١١٠۶،٨۴١،٧۴٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١٧،٣٠١،٣١٠٧،۶۴٨،٧٢٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢٨،٠٧٣،۵٢٠٨،۴۵۴،٩٨٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣٩،۶١٧،٩۴٠١٠،٠۶٨،۵٩٠٠ سرجوش

٣٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M١PFNZNR٠٢AS
٠۴١۶۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١١،٢٨٧،۵٠٠١،۴٠٧،۶٧٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٧۵٨،٢٣٠١،٩٢۴،٣۶٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٢،١٢٣،٢۶٠٢،٣۵۴،٣٢٠٢،۵٢٨،۴٠٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٢،۴٩٠،٧٢٠٢،٧٣۵،۵٧٠٣،٣٣٧،٠١٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٢،٨١٨،۴۵٠٣،٠٩٧،٨۴٠٣،٧٧٩،١٣٠ سرجوش

D=٨"۶،۶٨٩،١٢٠ ٠۶٣،٧۵٩،٩٧٠۴،١٣٧،٨٢٠۵،٠۴۵،٣۴٠ سرجوش

D=٧،٨٧٩،٠٩٠"١٠ ٠٧۴،۴١٢،٩٣٠۴،٨۵۵،۶٨٠۵،٩٢۴،۶٢٠ سرجوش

D=٨،٩٢٠،٧"١٢۴٠ ٠٨۴،٩٧٧،۴۴٠۵،۴٧۵،٠۶٠۶،۶٨۴،۴٠٠ سرجوش

D=١۴"١٠،٢۶٩،٧٨٠ ٠٩۵،٧٠٨،١١٠۶،٢٩١،٧٢٠٧،۶٨٣،١٨٠ سرجوش

D=١۶"١١،۵٧٨،۵٢٠ ١٠۶،۴٣٨،۴١٠٧،٠٨٢،۴٠٠٨،۶۵١،٢٩٠ سرجوش

D=١٢،٩"١٨۵۶،۴٨٠ ١١٧،١٩٣،۶١٠٧،٩١٨،٨٣٠٩،۶٧۴،٢١٠ سرجوش

D=١"٢٠۴،٢٣۶،١۴٠ ١٢٧،٩۴٩،١٨٠٨،۶٩٨،٩٢٠١٠،۶٢٧،٠٩٠ سرجوش

D=٢۴"١٧،٠۵١،۵١٠ ١٣٩،۴۵٩،٩۴٠١٠،۴٠۵،۴٢٠١٢،٧١۵،٠٢٠ سرجوش

٣٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M١PFNZRE٠١CS درجه - کرین استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠۴٢١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١٩۶۶،٣٣٠١،٠۵۶،٨۴٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٣٢٠،١۵٠١،۴۴۴،٧۴٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،۵٩۴،١٧٠١،٧۶٨،٠۵٠٢،١٣٠،۵۶٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴١،٨٧٠،١۶٠٢،٠۵٣،۶٧٠٢،۴٧۵،٨۵٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٢،١١۶،١٩٠٢،٣٢۵،٩١٠٢،٨٠٣،٩٩٠ سرجوش

D=٨"۴،٨٩١،٣٢٠ ٠۶٢،٨٢٣،٩۶٠٣،١٠٧،٨٨٠٣،٧۴۴،۴١٠ سرجوش

D=١٠"۵،٧۶١،١٧٠ ٠٧٣،٣١٣،٠٩٠٣،۶۴۵،٣٣٠۴،٣٩۶،٠١٠ سرجوش

D=١٢"۶،۵٢١،٨٢٠ ٠٨٣،٧٣۴،۶٠٠۴،١٠٨،٠۶٠۴،٩۵٨،٠١٠ سرجوش

D=١۴"٧،۵٠٧،۶٠٠ ٠٩۴،٢٨١،٧۶٠۴،٧١٩،۵٠٠۵،۶٩٨،٢١٠ سرجوش

D=١۶"٨،۴۶٣،٩١٠ ١٠۴،٨٢٨،۶٠٠۵،٣١١،۶٨٠۶،۴١۵،٣۶٠ سرجوش

D=٩"١٨،۴٧٠،۶٢٠ ١١۵،٣٩۴،۶۶٠۵،٩٣٨،٠٨٠٧،١٧٣،١٢٠ سرجوش

D=١٠"٢٠،۴٠۶،٢٩٠ ١٢۵،٩۶٠،۴٠٠۶،۵٢٢،٩٢٠٧،٨٨٠،٠۶٠ سرجوش

D=٢۴"١٢،۴۶٣،٧٠٠ ١٣٧،٠٩٢،٣٩٠٧،٨٠١،٣٢٠٩،۴٢٧،١٢٠ سرجوش

٣۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

M١PFNZRE٠١SS درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠۴٢٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=١،٧"٢۶٩،۶٩٠ ٠١١،۴۶١،۵٧٠١،۵٣۴،٩۵٠١،۶١۵،٨٩٠ سرجوش

D=٢"٣،۴١۴،٩۵٠ ٠٢١،٩٩٣،١۶٠٢،٠٩۴،۵٢٠٢،٢٠۵،۶٢٠ سرجوش

D=۴"٢،٩۵١،٩٠٠ ٠٣٢،۴٠٩،٠٠٠٢،۵٣٠،۵٩٠٢،۶۶۴،۶٨٠ سرجوش

D=۵"٣،۴٣٣،۵٧٠ ٠۴٢،٨٢٧،٢۶٠٢،٩۶٩،۶٣٠٣،١٢۶،٣۵٠ سرجوش

D=۶"٣،٨٩٠،٣٠٠ ٠۵٣،٢٠٠،۶١٠٣،٣۶١،۵۶٠٣،۵٣٧،٩۵٠ سرجوش

D=٨"۵،١٨۵،۴۵٠ ٠۶۴،٢۵۴،٠٨٠۴،۴٧٢،۵٩٠۴،٧١٢،٨٢٠ سرجوش

D=١٠"۶،٠٩٨،١٢٠ ٠٧۵،٠١٧،٣٨٠۵،٢۶٧،١٧٠۵،۵۴٢،٣۴٠ سرجوش

D=١٢"۶،٨٨٩،١٢٠ ٠٨۵،۶٨٧،٢١٠۵،٩۶٠،٩١٠۶،٢۶٢،۵٧٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩۶،۵٣٧،٨٣٠۶،٨۴٨،١۴٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠٧،٣٨٨،٠٩٠٧،٧٣٣،٧٢٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١٨،٢۶٢،٨٢٠٨،۶۴٧،۴٣٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢٩،١٣٧،١٨٠٩،۵۵٩،۵٠٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣١٠،٨٨۶،٩٩٠١١،٣٨۶،٣٨٠٠ سرجوش

٣۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M١PFNZRE٠١AS درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠۴٢٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١١،۴۴٩،۵۶٠١،۵٨۴،٣۴٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٩٧٨،٨٠٠٢،١۶۵،۶٨٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٢،٣٩٠،١۵٠٢،۶۵٠،١۴٠٣،١٣٧،٢٩٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٢،٨٠۴،٠٩٠٣،٠٧٩،٢٣٠٣،٧٢٣،٣٨٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٣،١٧٣،۴٠٠٣،۴٨٧،۶۶٠۴،٢١۶،٩٣٠ سرجوش

D=٧"٨،۴١٣،۵٢٠ ٠۶۴،٢٣٠،٨۵٠۴،۶۵۵،۶٣٠۵،۶٢۶،۵۶٠ سرجوش

D=٨،٧"١٠۴٢،۵۵٠ ٠٧۴،٩۶٨،٩٢٠۵،۴۶٧،١۶٠۶،۶١٢،۴٩٠ سرجوش

D=٩،٩٠٩،٧"١٢۶٠ ٠٨۵،۶٠٧،٧٠٠۶،١۶٨،٧١٠٧،۴۶۶،٨٢٠ سرجوش

D=١۴"١١،۴١۴،۶٣٠ ٠٩۶،۴٣٢،۴٨٠٧،٠٩٠،١٩٠٨،۵٨۶،۴٢٠ سرجوش

D=١۶"١٢،٨٧۴،٨١٠ ١٠٧،٢۵٧،۴۴٠٧،٩٨٣،۶٢٠٩،۶٧١،٣١٠ سرجوش

D=١"١٨۴،۴١٠،٠٠٠ ١١٨،١١٠،٣۵٠٨،٩٢٧،۵۴٠١٠،٨١۶،١٠٠ سرجوش

D=١"٢٠۵،٨٣۴،٠٩٠ ١٢٨،٩۶٢،۵۴٠٩،٨٠٧،٣١٠١١،٨٨٢،٧۴٠ سرجوش

D=٢۴"١٨،٩٧٣،۶۴٠ ١٣١٠،۶۶٧،٢٧٠١١،٧٣۴،١٠٠١۴،٢٢٢،٠٣٠ سرجوش

٣۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M١PFNZRE٠٢CS
٠۴٢۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١١،٢۵۶،١٧٠١،٣٧۴،٠٣٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٧١۶،٣٢٠١،٨٧٨،٣١٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٢،٠٧٢،۴٠٠٢،٢٩٨،۶٠٠٢،٧٧٠،۵٠٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٢،۴٣١،٠۵٠٢،۶۶٩،٨۶٠٣،٢١٨،٩۴٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٢،٧۵١،٠۶٠٣،٠٢٣،٧۵٠٣،۶۴۵،٨٧٠ سرجوش

D=٨"۶،٣۵٩،٠۵٠ ٠۶٣،۶٧١،۵٣٠۴،٠۴٠،١١٠۴،٨۶٧،٩١٠ سرجوش

D=٧"١٠،۴٨٩،٣٩٠ ٠٧۴،٣٠٧،٠٢٠۴،٧٣٨،٩٢٠۵،٧١۴،٢٠٠ سرجوش

D=٨"١٢،۴٧٨،٨٠٠ ٠٨۴،٨۵۴،٩٩٠۵،٣۴٠،۵۴٠۶،۴۴۵،٧۵٠ سرجوش

D=١۴"٩،٧۵٩،٩۴٠ ٠٩۵،۵۶۶،۴١٠۶،١٣۵،۵١٠٧،۴٠٧،٧٠٠ سرجوش

D=١۶"١١،٠٠٣،١۴٠ ١٠۶،٢٧٧،٢١٠۶،٩٠۵،٠۵٠٨،٣٣٩،٩٧٠ سرجوش

D=١٢،٣١٢"١٨،۵٢٠ ١١٧،٠١٣،٣١٠٧،٧١٩،٧٣٠٩،٣٢۵،٣٨٠ سرجوش

D=١٣"٢٠،۵٢٨،٣٢٠ ١٢٧،٧۴٨،۶٠٠٨،۴٧٩،٧٠٠١٠،٢۴٣،٧٠٠ سرجوش

D=٢۴"١۶،٢٠٣،٠۴٠ ١٣٩،٢٢٠،١٧٠١٠،١۴١،٨٢٠١٢،٢۵۵،١٩٠ سرجوش

٣٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M١PFNZRE٠٢SS
٠۴٢۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٢،٣٠٠"٢،۴١٠ ٠١١،٨٩٩،٩۴٠١،٩٩۵،٢٢٠٢،١٠٠،۶٢٠ سرجوش

D=٣،١٣٨"٣،۶٢٠ ٠٢٢،۵٩١،۵۶٠٢،٧٢٣،٠٨٠٢،٨۶٧،۴٧٠ سرجوش

D=۴"٣،٨٣٧،۶۴٠ ٠٣٣،١٣١،٧٢٠٣،٢٨٩،٧٢٠٣،۴۶٣،۵۴٠ سرجوش

D=۵"۴،۴۶٣،٢٩٠ ٠۴٣،۶٧۵،١٧٠٣،٨۶٠،۴٠٠۴،٠۶۴،٠٢٠ سرجوش

D=۶"۵،٠۵٧،۴٠٠ ٠۵۴،١۶٠،۶٠٠۴،٣۶٩،١٩٠۴،۵٩٩،١١٠ سرجوش

D=٨"۶،٧۴١،٢٣٠ ٠۶۵،۵٣٠،٠٩٠۵،٨١۴،۴۶٠۶،١٢۶،٩٧٠ سرجوش

D=٧،٩٢٧،٣٠٠"١٠ ٠٧۶،۵٢٢،۵٨٠۶،٨۴٧،٢٣٠٧،٢٠۴،۶٢٠ سرجوش

D=٨،٩"١٢۵۵،٩٨٠ ٠٨٧،٣٩٣،۵٩٠٧،٧۴٩،۵١٠٨،١۴١،۶٧٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩٨،۴٩٨،٧٣٠٨،٩٠٢،۴٧٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠٩،۶٠۴،٢۴٠١٠،٠۵٣،٩۶٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١١٠،٧۴١،١٩٠١١،٢۴١،١۴٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢١١،٨٧٨،۶٩٠١٢،۴٢٧،٧۴٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣١۴،١۵٣،١۵٠١۴،٨٠١،٩١٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M١PFNZRE٠٢AS
٠۴٢۶۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١١،٨٨٣،٨١٠٢،٠۶٠،٠٠٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢٢،۵٧٢،۵۵٠٢،٨١۵،٢٨٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٣،١٠٧،۵٢٠٣،۴۴۴،٨٩٠۴،١۶٣،٨٩٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٣،۶۴۴،٨٧٠۴،٠٠٣،١٣٠۴،٨۴١،٠٩٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵۴،١٢۴،۶٨٠۴،۵٣٣،٩۵٠۵،۴٨٢،۵١٠ سرجوش

D=٩"٨،۶٣٨،٢٧٠ ٠۶۵،۵٠٠،٠۵٠۶،٠۵٢،۴٩٠٧،٣١۴،٨٧٠ سرجوش

D=١١،٣"١٠۶۵،٢٨٠ ٠٧۶،۴۵٩،۶۶٠٧،١٠٧،۵٧٠٨،۵٩۵،٨٨٠ سرجوش

D=١٢،٨٨٢،٣٨٠"١٢ ٠٨٧،٢٩٠،٠٠٠٨،٠١٩،٠٩٠٩،٧٠٧،٠٢٠ سرجوش

D=١۴"١۴،٨٣٨،۵۵٠ ٠٩٨،٣۶٢،٧١٠٩،٢١٧،۶٣٠١١،١۶٢،٢٠٠ سرجوش

D=١۶"١۶،٧٣٧،۴۴٠ ١٠٩،۴٣۴،٧١٠١٠،٣٧٨،٩١٠١٢،۵٧٢،٧٢٠ سرجوش

D=١٨،٧٣٣،٣٣٠"١٨ ١١١٠،۵۴٣،۶۵٠١١،۶٠۵،۶٣٠١۴،٠۶١،٣٩٠ سرجوش

D=٢٠"٢٠،۵٨۴،٢٣٠ ١٢١١،۶۵١،١۵٠١٢،٧۴٨،٨٠٠١۵،۴۴٧،۴٠٠ سرجوش

D=٢۴"٢۴،۶۶۵،٩۵٠ ١٣١٣،٨۶٧،٧٨٠١۵،٢۵۴،٢٢٠١٨،۴٨٨،۶١٠ سرجوش

٣٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غالف لوله ها ( کربن استيل ) M١PFJK
٠۴۴١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٢" ٠١٠ سرجوش

D=٣" ٠٢٣٢٣،١۶٠ سرجوش

D=۴" ٠٣٣٩۶،٠۴٠ سرجوش

D=۵" ٠۴۴۶٩،٧٨٠ سرجوش

D=۶" ٠۵۵٣٧،٣۴٠ سرجوش

D=٨" ٠۶۶٩٩،١۴٠ سرجوش

D=١٠" ٠٧٨۵۴،۶٩٠ سرجوش

D=١٢" ٠٨٩٨۶،٧۵٠ سرجوش

D=١۴" ٠٩١،١۴٢،٧٨٠ سرجوش

D=١۶" ١٠١،٢٩٨،٢٢٠ سرجوش

D=١٨" ١١١،۴۵۴،١۵٠ سرجوش

D=٢٠" ١٢١،۶٠٩،۴٨٠ سرجوش

D=٢۴" ١٣١،٩٢٠،٨۵٠ سرجوش

۴٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<=THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M١PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -    
٠۴۵١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١۴۴۶،۶۵٠۵٠٠،٨٢٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢۶١۴،٨٣٠۶٨٧،٠۴٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٧۵٧،۵۶٠٨٨١،٩۶٠١،٠۶۶،٩۴٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٩٠٢،٢۵٠١،٠۴٨،٣۶٠١،٢۶٧،٠٣٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵١،٠٣۵،۶٣٠١،٢٠١،٨۶٠١،۴۵١،۶٧٠ سرجوش

D=٢"٨،۵٣۴،٠٧٠ ٠۶١،٣۵٠،۵٧٠١،۵۶۶،٠۴٠١،٨٩٠،٧۴٠ سرجوش

D=٣،١"١٠۵٠،١٨٠ ٠٧١،۶۵۴،٢٩٠١،٩۴۴،٨۶٠٢،٣۴٧،٧٧٠ سرجوش

D=٣"١٢،۵٧٧،٨٧٠ ٠٨١،٨٩۵،٨۶٠٢،٢٠٣،٧٨٠٢،۶۶٣،٨٩٠ سرجوش

D=١۴"۴،١۴٢،٩٧٠ ٠٩٢،١٨۶،۵٢٠٢،۵۴۵،١٣٠٣،٠٧٩،۵٨٠ سرجوش

D=١۶"۴،٧٠٧،۴۵٠ ١٠٢،۴٧۵،٣١٠٢،٨٨۵،٨٧٠٣،۴٩۴،٠٢٠ سرجوش

D=١٨"۵،٢٧٢،١۴٠ ١١٢،٧۶۵،٢۵٠٣،٢٢۶،٩٢٠٣،٩٠٩،٣٩٠ سرجوش

D=٢٠"۵،٨٣٧،٢۴٠ ١٢٣،٠۵۴،٣٣٠٣،۵۶٧،٩۵٠۴،٣٢۴،١۴٠ سرجوش

D=٢۴"۶،٩۶۶،۴٠٠ ١٣٣،۶٣٣،٧٨٠۴،٢۵٠،٠۴٠۵،١۵۴،۴۶٠ سرجوش

D=٢۶"٧،۵٣١،۶٩٠ ١۴٣،٩٢۴،٢۵٠۴،۵٩١،٠٨٠۵،۵۶٩،۶٣٠ سرجوش

D=٨،٠٩٧،٢١٠"٢٨ ١۵۴،٢١٣،۵٣٠۴،٩٣٢،٨۶٠۵،٩٨۴،٨٩٠ سرجوش

D=٨"٣٠،۶۶١،٢٧٠ ١۶۴،۵٠٣،٢٧٠۵،٢٧٣،۵٩٠۶،٣٩٩،٩۵٠ سرجوش

D=٩،٢٢"٣٢۴،۵۴٠ ١٧۴،٧٩٢،۴٨٠۵،۶١٣،٧١٠۶،٨١٣،٧٨٠ سرجوش

D=٣۴"٩،٧٩٠،۴۴٠ ١٨۵،٠٨٢،٧٢٠۵،٩۵۴،٩۵٠٧،٢٢٩،٧۶٠ سرجوش

D=٣۶"١٠،٣۵۴،۵٠٠ ١٩۵،٣٧١،٩٢٠۶،٢٩۵،۶٨٠٧،۶۴۴،۴٠٠ سرجوش

D=١٠،٩٢٠،٠٣٠"٣٨ ٢٠۵،۶۶٢،١٧٠۶،۶٣٧،۴۶٠٨،٠۵٩،٨٩٠ سرجوش

D=۴١١"٠،۴٨۴،٧١٠ ٢١۵،٩۵١،٣٧٠۶،٩٧٨،١٩٠٨،۴٧۴،۵٣٠ سرجوش

D=۴١٢،٠"٢۴٨،٧٧٠ ٢٢۶،٢۴١،۴٢٠٧،٣١٨،٩٣٠٨،٨٨٩،٣٩٠ سرجوش

D=۴۴"١٢،۶١۴،۴٨٠ ٢٣۶،۵٣٠،٧٠٠٧،۶۶٠،۵٩٠٩،٣٠۴،٩۵٠ سرجوش

D=۴۶"١٣،١٧٨،٩۶٠ ٢۴۶،٨٢٠،۴۴٠٨،٠٠١،٣٢٠٩،٧٢٠،٠١٠ سرجوش

D=۴١٣،٧"٨۴۴،٢۶٠ ٢۵٧،١١٠،١۵٠٨،٣۴٢،۶٧٠١٠،١٣۵،۵٠٠ سرجوش

D=۵١"٠۴،٣٠٩،٩۶٠ ٢۶٧،۴٠٠،١٩٠٨،۶٨۴،٠٢٠١٠،۵۵١،٠۵٠ سرجوش

D=۵١"٢۴،٨٧٣،٢٢٠ ٢٧٧،۶٨٨،٩٧٠٩،٠٢۴،١۴٠١٠،٩۶۴،٧٧٠ سرجوش

D=۵۴"١۵،۴٣٧،٩٢٠ ٢٨٧،٩٧٩،٣۴٠٩،٣۶۵،١٩٠١١،٣٧٩،٩۵٠ سرجوش

D=۵۶"١۶،٠٠١،٩٨٠ ٢٩٨،٢۶٨،۴٢٠٩،٧٠۵،٩٢٠١١،٧٩۴،۵٩٠ سرجوش

۴١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M١PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠۴۵٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<١" ٠١١٢٩،١٧٠ سرجوش

١"<=D<٢" ٠٢١٧٣،٧٩٠ سرجوش

۴٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M١PFSFSS
٠۴۵٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٨"٢۵٩،٣٧٠ ٠١۵٩۵،٨٠٠۶٢۶،۶٢٠٧۶۵،۴۴٠ سرجوش

D=١،١٧٣،٧٠٠"٣ ٠٢٨١۵،۵١٠٨۵٧،١٩٠١،٠۴٧،۴١٠ سرجوش

D=۴"١،۵٠٩،۵٨٠ ٠٣٩٩٩،٠۵٠١،٠۴٩،٨٣٠١،٢٨۵،٣٨٠ سرجوش

D=۵"١،٧٨٩،۴٩٠ ٠۴١،١٨۵،٠۵٠١،٢۴۴،۵٩٠١،۵٢۵،۴٨٠ سرجوش

D=۶"٢،٠۴۵،٧٨٠ ٠۵١،٣۵٣،٢٣٠١،۴٢٠،٨٣٠١،٧۴۶،٢٠٠ سرجوش

D=٢"٨،۶۶٢،١٢٠ ٠۶١،٧۶۵،١٨٠١،٨۵٢،٧۴٠٢،٢٧٣،۶٠٠ سرجوش

D=٣،٣٠٨،٣٧٠"١٠ ٠٧٢،١۵٧،۴۴٠٢،٢۶۴،٢۶٠٢،٧٨٠،۶٣٠ سرجوش

D=٣،٧"١٢۶١،١۵٠ ٠٨٢،۴٩٠،٣١٠٢،۶١۵،٣۴٠٣،٢٠۵،٧٣٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩٢،٨٨٣،٧٣٠٣،٠٢٩،۴٣٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠٣،٢٧۵،٢۶٠٣،۴۴١،٩٨٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١٣،۶۶٨،۵٠٠٣،٨۵۵،٨٨٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢۴،٠۶٠،۵٣٠۴،٢۶٨،٩٣٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣۴،٨۴۶،٠٠٠۵،٠٩۶،٠٧٠٠ سرجوش

D=٠"٣٠ ١۴۶،٠٢۴،١٨٠۶،٣٣۶،۶٠٠٠ سرجوش

۴٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژی M١PFSFAS
٠۴۵۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=٠"٢ ٠١۶٧٩،۴٩٠٧۶۵،٢٣٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢٩٣٠،٨٧٠١،٠۴۶،٠٠٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،١۴٣،٢۵٠١،٣۴٠،۶۶٠١،۶٢٨،۵٠٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴١،٣۵٧،٧۵٠١،۵٨٩،۴٢٠١،٩٢٩،٠٩٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۶١،۵۵۴،٩۶٠١،٨١٨،۴۶٠٢،٢٠۵،٩٩٠ سرجوش

D=٣،٨٧٩،٣٢٠"٨ ٠٧٢،٠٢۴،٨۶٠٢،٣۶۶،۵٢٠٢،٨۶٩،٩٠٠ سرجوش

D=١٠"۴،٨٢٢،٩١٠ ٠٨٢،۴٧٧،٧۵٠٢،٩٣٨،١۶٠٣،۵۶٣،٩٨٠ سرجوش

D=١٢"۵،۴٩٢،٠٧٠ ٠٩٢،٨۵٣،١۴٠٣،٣۴١،۶١٠۴،٠۵۶،١٧٠ سرجوش

D=١۴"۶،٣٧١،٢٣٠ ١٠٣،٢٩٨،٨٣٠٣،٨۶٨،۵٣٠۴،۶٩٨،٩۶٠ سرجوش

D=١۶"٧،٢۵٠،۵٣٠ ١١٣،٧۴٣،٣٠٠۴،٣٩۴،٧۵٠۵،٣۴١،۵۵٠ سرجوش

D=٨،١٢٨"١٨،۴٨٠ ١٢۴،١٨٩،١۵٠۴،٩٢١،٣٣٠۵،٩٨٣،٩٩٠ سرجوش

D=٩،٠"٢٠۵۵،٨۴٠ ١٣۴،۶٣٣،۴۵٠۵،۴٨٧،٨٢٠۶،۶٧١،٠١٠ سرجوش

D=٢۴"١٠،٧۶۶،۶٣٠ ١۴۵،۵٢٣،۶٠٠۶،۵٠١،۵۵٠٧،٩١٣،٠١٠ سرجوش

D=٢۶"١١،۶۴۵،٠۵٠ ١۵۵،٩۶٩،٩٢٠٧،٠٢٧،٩٢٠٨،۵۵۵،٢۴٠ سرجوش

D=١٢"٢٨،۵٢۵،٢۶٠ ١۶۶،۴١۴،۶١٠٧،۵۵۵،۵۶٠٩،١٩٨،٧۴٠ سرجوش

D=١٣"٣٠،۴٠٣،۵١٠ ١٧۶،٨۶٠،۵٩٠٨،٠٨١،۵٧٠٩،٨۴٠،۶٢٠ سرجوش

D=١"٣٢۴،٢٨٠،۵٧٠ ١٨٧،٣٠۴،۵۴٠٨،۶٠٧،١٠٠١٠،۴٨٢،٠٠٠ سرجوش

D=٣۴"١۵،١۶٠،٩٣٠ ١٩٧،٧۵٠،٧۴٠٩،١٣۴،٨٩٠١١،١٢۶،١۶٠ سرجوش

D=٣۶"١۶،٠۴٠،٢٣٠ ٢٠٨،١٩۴،۶٩٠٩،۶۶١،١٠٠١١،٧۶٨،٧۵٠ سرجوش

D=١"٣٨۶،٩١٩،٢۶٠ ٢١٨،۶۴٠،٨٩٠١٠،١٨٨،٠٣٠١٢،۴١١،٧٣٠ سرجوش

D=۴١٧،٧٩٧،٧١٠"٠ ٢٢٩،٠٨۴،٨۴٠١٠،٧١۴،٢۵٠١٣،٠۵٣،٣٠٠ سرجوش

D=۴١٨"٢،۶٧۶،١۵٠ ٢٣٩،۵٣٠،٨۵٠١١،٢۴٠،٩٨٠١٣،۶٩۶،۴٠٠ سرجوش

D=۴۴"١٩،۵۵۵،٩٩٠ ٢۴٩،٩٧۵،٨۶٠١١،٧۶٨،٢۵٠١۴،٣٣٩،۵٣٠ سرجوش

D=۴۶"٢٠،۴٣۴،۴۴٠ ٢۵١٠،۴٢١،۵١٠١٢،٢٩۴،۴٧٠١۴،٩٨١،۶١٠ سرجوش

D=۴٢١،٣١"٨۴،٩۶٠ ٢۶١٠،٨۶۶،٠١٠١٢،٨٢١،٩١٠١۵،۶٢۵،۴٢٠ سرجوش

D=۵٢٢،١٩"٠۵،۴٨٠ ٢٧١١،٣١٢،۵٣٠١٣،٣۴٩،١۶٠١۶،٢۶٨،٨٨٠ سرجوش

D=۵٢٣،٠٧٢،٠"٢۴٠ ٢٨١١،٧۵۶،۴٨٠١٣،٨٧۴،٣۴٠١۶،٩٠٩،٧٧٠ سرجوش

D=۵۴"٢٣،٩۵١،٢٢٠ ٢٩١٢،٢٠٢،٣٣٠١۴،۴٠٠،٩٢٠١٧،۵۵٢،٧٣٠ سرجوش

D=۵۶"٢۴،٨٢٩،۴٩٠ ٣٠١٢،۶۴٧،١۴٠١۴،٩٢٧،١۴٠١٨،١٩۵،٣٢٠ سرجوش

۴۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S٢

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی M١PFSFCL
٠۴۵۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=۶" ٠١٧٧٠،٨٨٠٨۵١،٩١٠ سرجوش

D=٨" ٠٢١،٠١٢،۴۵٠١،١١٧،١٠٠ سرجوش

D=١٠" ٠٣١،٢۴٩،٠۵٠١،٣٧۶،٩١٠ سرجوش

D=١٢" ٠۴١،۴۴٩،١١٠١،۵٩٩،٧٧٠ سرجوش

D=١۴" ٠۵١،۶٧۶،١٣٠١،٨۵١،٢۵٠ سرجوش

D=١۶" ٠۶١،٩٠٠،٧٣٠٢،١٠١،۶٠٠ سرجوش

D=١٨" ٠٧٢،١٢٨،٠۴٠٢،٣۵٣،٣٩٠ سرجوش

D=٢٠" ٠٨٢،٣۵٢،۴۵٠٢،۶٠٣،۵۴٠ سرجوش

D=٢۴" ٠٩٢،٨٠٣،٧٧٠٣،١٠۵،۴٩٠ سرجوش

D=٢۶" ١٠٣،٠٣١،٠٨٠٣،٣۵۶،۴۴٠ سرجوش

D=٢٨" ١١٣،٢۵۶،١١٠٣،۶٠٧،٢٠٠ سرجوش

D=٣٠" ١٢٣،۴٨١،٩٨٠٣،٨۵٧،۵۵٠ سرجوش

D=٣٢" ١٣٣،٧٠۵،٩۶٠۴،١٠٨،١٢٠ سرجوش

D=٣۴" ١۴٣،٩٣٣،٧٠٠۴،٣۵٩،٩١٠ سرجوش

D=٣۶" ١۵۴،١۵٨،٣٠٠۴،۶١٠،۶٨٠ سرجوش

D=٣٨" ١۶۴،٣٨۵،٠٢٠۴،٨۶١،۴۴٠ سرجوش

D=۴٠" ١٧۴،۶١٠،٠۴٠۵،١١٢،٢١٠ سرجوش

D=۴٢" ١٨۴،٨٣۶،٧٣٠۵،٣۶٢،٩۶٠ سرجوش

D=۴۴" ١٩۵،٠۶١،٩۶٠۵،۶١٣،٩٢٠ سرجوش

D=۴۶" ٢٠۵،٢٨٨،٠۵٠۵،٨۶۴،۴٩٠ سرجوش

D=۴٨" ٢١۵،۵١٣،٠٨٠۶،١١۵،٢۶٠ سرجوش

D=۵٠" ٢٢۵،٧٣٩،۵۵٠۶،٣۶۶،۶٣٠ سرجوش

D=۵٢" ٢٣۵،٩۶۴،۵٧٠۶،۶١٧،۴٠٠ سرجوش

D=۵۴" ٢۴۶،١٩١،٢٩٠۶،٨۶٨،۵٩٠ سرجوش

D=۵۶" ٢۵۶،۴١۵،۶٩٠٧،١١٨،٧٣٠ سرجوش

۴۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

فصل پنجم - لوله آشی روزمينی

مقدمه

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

.فوالدی دنده ای می شود
. ٣-بهای ریسه آردن لوله ها و انجام هر گونه اتصاالت در طول مسير در بهای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است

۴-برای رفع نشتی از انواع فلنج در قطرها و آالس های مختلف به وسيله آچار آشی تا مرحله آب بندی از قيمت ردیف های باز و بستن فلنج ها با اعمال
.ضریب ٢٠% محاسبه می گردد
 .، از بهای ردیف های آالس ۶٠٠ پوند و اعمال ضریب ١/۵٠ قابل محاسبه می باشد ٩٠٠ < Class ۵-برای بهای باز و بستن فلنج های

۶-برای بهای ردیف های باز و بستن فلنج های آالس ١۵٠ از سایز ۵٠ اینچ به باال ، فلنج های آالس ٣٠٠ از سایز ٣۶ اینچ به باال و آالس ۶٠٠ از سایز ٢۴
.اینچ به باال براساس شرح مربوط به تهيه قيمت های جدید، قيمت گذاری گردد

.با اعمال ضریب ١/٢٠ قابل محاسبه خواهد بود (RF) ، بهای ردیف های فلنج معمولی (RJ) ٧-در صورت استفاده از فلنج نوع رینگ جوینت

۴۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"=<THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - کربن استيل(درون واحد)
٠۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=٠"٢ ٠١١،۵۵٠،٠٠٠١،٧٣٩،۵٩٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٩۴٢،۶٢٠٢،١٩٢،٠١٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٢،٢۵٩،۵٠٠٢،۶١۶،٠٢٠٣،١٧٩،٩٣٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٢،۶٢٧،٣۵٠٣،٠۴٣،۵۴٠٣،٧٠٠،٩٩٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٢،٩٣٣،۶۵٠٣،٣٩٨،١٨٠۴،١٣٢،۶٨٠ سرجوش

D=٨"۶،٧١۵،٣۵٠ ٠۶٣،۶۴٨،۴٣٠۴،٢٢٩،٨٨٠۵،١۴۶،٩۵٠ سرجوش

D=٨،٣٣"١٠۴،٨٢٠ ٠٧۴،۵۴٧،٣٠٠۵،٢٩۵،۶۶٠۶،٨۶٠،۴٧٠ سرجوش

D=٩،٨٧٣،٣٩٠"١٢ ٠٨۵،٣٨٣،٩۶٠۶،٢٣٩،٠٨٠٧،۵٨٧،۶٣٠ سرجوش

D=١۴"١١،۵٢١،۵۴٠ ٠٩۶،٢٨١،۵٧٠٧،٢٧٨،٧٣٠٨،٨۵٢،۵٣٠ سرجوش

D=١۶"١٣،٠۴۴،٠٩٠ ١٠٧،٠٩١،۵٧٠٨،٢٣٢،۵١٠١٠،٠١۴،١٣٠ سرجوش

D=١"١٨۴،۵۶٨،٢٣٠ ١١٧،٩٠۶،١٢٠٩،١٨٨،۵٢٠١١،١٧٧،۴٠٠ سرجوش

D=١"٢٠۶،٠٩١،٧٨٠ ١٢٨،٧١۶،٧٨٠١٠،١۴٢،٩۵٠١٢،٣۴٠،٢۴٠ سرجوش

D=٢۴"١٩،١۴٠،٠۵٠ ١٣١٠،٣۴١،٩٩٠١٢،٠۵٣،٩٨٠١۴،۶۶۶،٩۴٠ سرجوش

D=٢۶"٢٠،۶۶٣،۶٠٠ ١۴١١،١۵٧،٢٠٠١٣،٠٠٨،۴١٠١۵،٨٢٩،۵٣٠ سرجوش

D=٢٢،١٨٩،٠"٢٨۶٠ ١۵١١،٩۶٨،۴۴٠١٣،٩۶۴،۵٠٠١۶،٩٩٣،۴۶٠ سرجوش

D=٢٣،٧١١،٢٩٠"٣٠ ١۶١٢،٧٨٣،٠٠٠١۴،٩١٨،٨۶٠١٨،١۵۵،٠۶٠ سرجوش

D=٢"٣٢۵،٢٣٢،١٢٠ ١٧١٣،۵٩٢،٩٩٠١۵،٨٧١،٨٩٠١٩،٣١۵،۶٠٠ سرجوش

D=٣۴"٢۶،٧۵٧،٩٩٠ ١٨١۴،۴٠٨،٧٩٠١۶،٨٢٨،٠۶٠٢٠،۴٨٠،٧٧٠ سرجوش

D=٣۶"٢٨،٢٨١،١٣٠ ١٩١۵،٢١٨،٢٠٠١٧،٧٨٢،۴١٠٢١،۶۴٢،٣٧٠ سرجوش

D=٢٩،٨٠"٣٨۶،٢۶٠ ٢٠١۶،٠٣۴،٠٠٠١٨،٧٣٨،۵١٠٢٢،٨٠۶،٣٠٠ سرجوش

D=۴٣١،٣٢٨،٨٢٠"٠ ٢١١۶،٨۴٣،٩٩٠١٩،۶٩٢،٨۶٠٢٣،٩۶٨،۴٨٠ سرجوش

D=۴٣٢،٨"٢۵١،٣٨٠ ٢٢١٧،۶۵٩،٢١٠٢٠،۶۴٧،٢١٠٢۵،١٣٠،٠٩٠ سرجوش

D=۴۴"٣۴،٣٧٨،۴١٠ ٢٣١٨،۴٧٠،۴۴٠٢١،۶٠٣،٩٧٠٢۶،٢٩۵،٠١٠ سرجوش

D=۴۶"٣۵،٩٠٠،٠۶٠ ٢۴١٩،٢٨۴،۴٢٠٢٢،۵۵٧،٧۴٠٢٧،۴۵٧،١٩٠ سرجوش

D=۴٣٧"٨،۴٢۵،۵٢٠ ٢۵٢٠،٠٩۵،۶۵٠٢٣،۵١٣،٨٣٠٢٨،۶٢١،٧٠٠ سرجوش

D=۵٣٨،٩"٠۵٠،٣١٠ ٢۶٢٠،٩١٠،٨٧٠٢۴،۴۶٩،١٨٠٢٩،٧٨۴،۶٣٠ سرجوش

D=۵٢"۴٠،۴٧٠،٨٨٠ ٢٧٢١،٧٢٠،٨۶٠٢۵،۴٢١،٩۶٠٣٠،٩۴۴،٩١٠ سرجوش

D=۵۴"۴١،٩٩۵،٠٢٠ ٢٨٢٢،۵٣۵،۴٢٠٢۶،٣٧٧،٩٧٠٣٢،١٠٨،۴٣٠ سرجوش

D=۵۶"۴٣،۵١٨،١۶٠ ٢٩٢٣،٣۴۶،٠٨٠٢٧،٣٣١،٧۴٠٣۶،٢١٨،٢٣٠ سرجوش

۴٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد ضد زنگ (درون واحد)
٠۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=٢،٧١"٢۴،٠٧٠ ٠١١،٧٣۶،٨٨٠١،٧٩١،٢٢٠٢،٣٢۶،۴٩٠ سرجوش

D=٣"٣،۴١٨،٩٣٠ ٠٢٢،٢٠٠،٩٣٠٢،٢٧۴،۵٩٠٢،٩٣۶،۵٣٠ سرجوش

D=۴"۴،١١۵،١۶٠ ٠٣٢،۵٧۶،٣۵٠٢،۶۶۶،٠٧٠٣،۴٣٠،٧٢٠ سرجوش

D=۵"۴،٧٩۴،١٣٠ ٠۴٣،٠٠٢،٣۶٠٣،١٠٧،٧۶٠٣،٩٩۴،۴۴٠ سرجوش

D=۶"۵،٣۵٩،٩١٠ ٠۵٣،٣۶١،٧۴٠٣،۴٨١،٣۶٠۴،۴۶٧،٧١٠ سرجوش

D=٨"۶،۶٩٧،٣٠٠ ٠۶۴،٢٠٩،٩٧٠۴،٣۶۴،٩۶٠۵،۵٨١،۵٣٠ سرجوش

D=٨،٣٢"١٠۶،٩۴٠ ٠٩۵،٢٢٧،١٠٠۵،۴١۶،٠١٠۶،٩٣٨،۶١٠ سرجوش

D=٩،٨"١٢۴۶،٨٢٠ ١٠۶،١٧۶،۵٠٠۶،٣٩٧،٨٧٠٨،٢٠۵،٣٨٠ سرجوش

D=١۴"٠ ١١٧،٢٠۵،٩۵٠٧،۴۶۴،١۵٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٢٨،١۵۵،٨٠٠٨،۴۵٠،٨۴٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١٣٩،١٠٩،٨٧٠٩،۴۴١،٣٨٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١۴١٠،٠۵٩،۵٨٠١٠،۴٢٨،٢٨٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١۵١١،٩۶۴،٨۵٠١٢،۴٠٧،۵٨٠٠ سرجوش

D=٠"٣٠ ١۶١۴،٨٢٣،٧٩٠١۵،٣٧٧،٠٣٠٠ سرجوش

۴٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK=<٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"=<THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد آلياژی(درون واحد)
٠۵٠٣۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=٠"٢ ٠١٢،١۵۵،١۴٠٢،۴٣١،۴١٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢٢،٧٠٩،۵٩٠٣،٠۵۴،۵٢٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٣،١۵٧،۵٧٠٣،۶۶١،۵۵٠۴،۴۵٧،١٢٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۵٣،۶٧۴،٠٩٠۴،٢۶٣،١۵٠۵،١٩٠،٧۶٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۶۴،١٠۴،٩٣٠۴،٧۶٣،۵٩٠۵،٨٠٠،۵٩٠ سرجوش

D=٩"٨،۵١٩،٧٩٠ ٠٧۵،١١۵،٩٩٠۵،٩۴٠،٩٧٠٧،٢٣٩،٣۵٠ سرجوش

D=١١،٨٠٠،٧١٠"١٠ ٠٩۶،٣۶٩،۴٩٠٧،٣٨٠،۵٧٠٨،٩٩٢،١٠٠ سرجوش

D=١٣،٩٧٢"١٢،۴١٠ ١٠٧،۵٣۶،٩۴٠٨،٧۴٨،۵٣٠١٠،۶۵۴،۴۶٠ سرجوش

D=١۴"١۶،٣٠١،٠۶٠ ١١٨،٧٩٣،۶١٠١٠،٢٠۶،۵٢٠١٢،۴٣٠،٢٠٠ سرجوش

D=١۶"١٨،۴٨٠،١۶٠ ١٢٩،٩۴١،٩۴٠١١،۵۶٠،۵٠٠١۴،٠٨٢،٧۵٠ سرجوش

D=٢٠"١٨،۶۶٠،٣٨٠ ١٣١١،٠٩٧،۶٠٠١٢،٩١۵،٠٠٠١۵،٧٣۴،۵٧٠ سرجوش

D=٢٣،٠"٢٠۶٧،٧۶٠ ١۴١٢،٢۴۶،۶۶٠١۴،۴٢٨،١٩٠١٧،۵٧۵،۴٣٠ سرجوش

D=٢۴"٢٧،١٩٨،٨۶٠ ١۵١۴،۵۵٠،٧۶٠١۶،٩٧٨،٢٩٠٢٠،۶٨٨،۶٢٠ سرجوش

D=٢۶"٢٩،٣٧۶،٩٣٠ ١۶١۵،٧٠۵،٢٩٠١٨،٣٣١،٧٧٠٢٢،٣٣٩،١۶٠ سرجوش

D=٣١"٢٨،۵۶٠،٩٨٠ ١٧١۶،٨۵۶،٢١٠١٩،۶٨٩،۴٧٠٢٣،٩٩۴،١٩٠ سرجوش

D=٣٣،٧٣"٣٠۶،٧٢٠ ١٨١٨،٠١١،٢۵٠٢١،٠۴١،۵٩٠٢۵،۶۴٣،٠٣٠ سرجوش

D=٣"٣٢۵،٩١٢،٣٨٠ ١٩١٩،١۵٩،۵٨٠٢٢،٣٩٢،٨٨٠٢٧،٢٩١،٢٨٠ سرجوش

D=٣۴"٣٨،٠٩۶،٠٣٠ ٢٠٢٠،٣١۵،٣۵٠٢٣،٧۵٠،۶٩٠٢٨،٩۴۵،٧٩٠ سرجوش

D=٣۶"۴٠،٢٧٣،٨٨٠ ٢١٢١،۴۶٣،۶٨٠٢۵،١٠۴،٠۵٠٣٠،۵٩۵،٨٧٠ سرجوش

D=٣٨"۴٢،۴۵۴،٣٢٠ ٢٢٢٢،۶٢٠،٠٧٠٢۶،۴۵٨،۶۵٠٣٢،٢۴٨،۴٢٠ سرجوش

D=۴٠"۴۴،۶٣٢،١٨٠ ٢٣٢٣،٧۶٨،۴٠٠٢٧،٨١٢،٠٢٠٣٣،٨٩٧،٨٧٠ سرجوش

D=۴٢"۴۶،٨١١،٢٧٠ ٢۴٢۴،٩٢٣،۵۵٠٢٩،١۶۶،۶٢٠٣۵،۵۵٠،۴٢٠ سرجوش

D=۴۴"۴٨،٩٩۴،٠۴٠ ٢۵٢۶،٠٧٣،٢٣٠٣٠،۵٢٢،۵٧٠٣٧،٢٠٣،۴۴٠ سرجوش

D=۴۶"۵١،١٧١،٩٠٠ ٢۶٢٧،٢٢٧،۶۵٠٣١،٨٧۵،٩۴٠٣٨،٨۵٢،٩٠٠ سرجوش

D=۴٨"۵٣،٣۵٣،۴۶٠ ٢٧٢٨،٣٧٧،٩۵٠٣٣،٢٣٢،۴٠٠۴٠،۵٠٧،٣١٠ سرجوش

D=۵٠"۵۵،۵٣۴،٧١٠ ٢٨٢٩،۵٣۴،٩۵٠٣۴،۵٨۶،٩۶٠۴٢،١۵٩،۵٧٠ سرجوش

D=۵٢"۵٧،٧٠٩،٢٨٠ ٢٩٣٠،۶٨٢،۶٧٠٣۵،٩٣٨،۵٠٠۴٣،٨٠٧،۴۵٠ سرجوش

D=۵۴"۵٩،٨٩٠،٩٩٠ ٣٠٣١،٨٣٨،٣٣٠٣٧،٢٩۴،٨۵٠۴۵،۴۶٠،٧٧٠ سرجوش

D=۵۶"۶٢،٠۶٨،۵٩٠ ٣١٣٢،٩٨٧،٣٩٠٣٨،۶۴٧،۶٠٠۴٧،١١٠،٢٢٠ سرجوش

۴٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S٢

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=۶" ٠١٢،۶٧۵،٣۶٠٣،٠٠٩،٠٢٠ سرجوش

D=٨" ٠٢٣،٣١٣،٢٣٠٣،٧٢٠،٠١٠ سرجوش

D=١٠" ٠٣۴،١۶٩،٣٧٠۴،۶٨٢،٣٣٠ سرجوش

D=١٢" ٠۴۴،٩٧٠،٣٠٠۵،۵٨٠،٧۵٠ سرجوش

D=١۴" ٠۵۵،٧٩۵،۶٨٠۶،۵١١،١۶٠ سرجوش

D=١۶" ٠۶۶،۵۶۴،١٢٠٧،٣٨۵،٢١٠ سرجوش

D=١٨" ٠٧٧،٣۴١،٠٨٠٨،٢۶١،٩٩٠ سرجوش

D=٢٠" ٠٨٨،١٠٨،٣۶٠٩،١٣۵،۴۶٠ سرجوش

D=٢۴" ٠٩٩،۶۵٢،٢١٠١٠،٨٨۵،٣٠٠ سرجوش

D=٢۶" ١٠١٠،۴٢٨،٣٣٠١١،٧۶٠،٠٧٠ سرجوش

D=٢٨" ١١١١،١٩۶،٧٧٠١٢،۶٣۵،٨۶٠ سرجوش

D=٣٠" ١٢١١،٩٧١،٠٢٠١٣،۵٠٩،٩١٠ سرجوش

D=٣٢" ١٣١٢،٧٣۵،٣٩٠١۴،٣٨٣،٣٨٠ سرجوش

D=٣۴" ١۴١٣،۵١۴،۶٨٠١۵،٢۶٠،١۵٠ سرجوش

D=٣۶" ١۵١۴،٢٨٢،۵۴٠١۶،١٣۴،٢٠٠ سرجوش

D=٣٨" ١۶١۵،٠۵٨،۵٢٠١٧،٠١٠،٠٠٠ سرجوش

D=۴٠" ١٧١۵،٨٢۶،٣٨٠١٧،٨٨۴،٠۵٠ سرجوش

D=۴٢" ١٨١۶،۶٠٢،١٨٠١٨،٧۵٧،٣٣٠ سرجوش

D=۴۴" ١٩١٧،٣٧١،٢٠٠١٩،۶٣٣،٧١٠ سرجوش

D=۴۶" ٢٠١٨،١۴۶،٠٢٠٢٠،۵٠٧،١٨٠ سرجوش

D=۴٨" ٢١١٨،٩١٣،٨٨٠٢١،٣٨٢،٩٧٠ سرجوش

D=۵٠" ٢٢١٩،۶٨٩،۴٣٠٢٢،٢۵٨،٩٠٠ سرجوش

D=۵٢" ٢٣٢٠،۴۵٧،٨٧٠٢٣،١٣٢،٩۵٠ سرجوش

D=۵۴" ٢۴٢١،٢٣٣،٢٧٠٢۴،٠٠٨،٧۴٠ سرجوش

D=۵۶" ٢۵٢١،٩٩٩،٩٧٠٢۴،٨٨٢،٢١٠ سرجوش

۵٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

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=١/٢" ٠١۵٣۵،۶٢٠١٠۵،٨٣٠ مترطول

D=٣/۴" ٠٢۵٩۶،٢٧٠١١٣،۵٧٠ مترطول

D=١" ٠٣۶۴١،۴۴٠١٢١،٣٢٠ مترطول

D=١،١/٢" ٠۴٧۴٧،٢٧٠١٣۶،٨١٠ مترطول

D=٢" ٠۵٧٧۶،٩۶٠١۴۴،۵۵٠ مترطول

D>=٣" ٠۶١،١۴٢،٢٠٠٢۵٩،۴٢٠ مترطول

۵١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - پليمری (درون واحد)
٠۵٠۶۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

فایبرگالس ٠١٢٨٧،۴۵٠ اینچ قطر

یو پی وی سی ٠٣٨۵،٠٨٠ اینچ قطر

پلی اتيلن ٠۶١۴۶،۵۴٠ سرجوش

۵٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

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)
٠١۵٠٣،٨٢٠٢٨٨،٩۵٠ مترطول

اضافه بها به ردیف تعمير لوله 

حرارتی باالتر از یک متر-به

ازاء هر متر

۵٠٣٣۵،٨٨٠٢٠٢،٢٧٠

۵٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

class<=١۵٠١۵٠<class<=٣٠٠٣٠٠<class<=۶٠٠
رديف

بهاي واحد (ريال)

باز و بستن فلنج ها(درون واحد)
٠۵٠٨۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D<٢" ٠١١٨٢،۴٩٠٢٨٨،٩۵٠٢٨٨،٩۵٠ سراتصال

D=٢" ٠٢٢٢۶،٠٩٠٣١٨،٣۵٠٣١٨،٣۵٠ سراتصال

D=٣" ٠٣٢٢۶،٠٩٠٣۶٢،۴۵٠٣۶٢،۴۵٠ سراتصال

D=۴" ٠۴٣١٩،٨٧٠٣۶٢،۴۵٠۴٣۵،٩۶٠ سراتصال

D=۵" ٠۵٣٧٠،۵۶٠۵٠۶،٩٣٠۶٢٢،٠٠٠ سراتصال

D=۶" ٠۶٣٧٠،۵۶٠۵٠۶،٩٣٠۶٢٢،٠٠٠ سراتصال

D=٨" ٠٧٣٧٠،۵۶٠۶۴١،٧٧٠٧٧٢،٨۵٠ سراتصال

D=١٠" ٠٨۶١٢،٣٧٠١،٠٧٢،۶۶٠١،۴٢١،۴٣٠ سراتصال

D=١٢" ٠٩۶١٢،٣٧٠١،۴٢١،۴٣٠٢،۵١٧،۶٠٠ سراتصال

D=١۴" ١٠٨٠٣،۴٨٠٢،٠۴٢،٩١٠٢،٧٧٢،٨٩٠ سراتصال

D=١۶" ١١١،١٢٩،٩٣٠٢،٣٩۶،٧٣٠٣،٣۵۵،٨۵٠ سراتصال

D=١٨" ١٢١،٢۴٠،٠٣٠٣،٣۴۴،٨٣٠۴،٠٧٨،٠٧٠ سراتصال

D=٢٠" ١٣١،٧٣٧،٠٠٠٣،٣۴۴،٨٣٠۵،۶١٣،٠٢٠ سراتصال

D=٢۴" ١۴٢،١١٢،۵۴٠۴،٢٢۵،٠٨٠٧،٠٠٨،۶٩٠ سراتصال

D=٢۶" ١۵٢،۵۵٨،٣٣٠۶،١۴۶،٠۶٠٠ سراتصال

D=٢٨" ١۶٢،۵۵٨،٣٣٠۶،١٣٧،۶٢٠٠ سراتصال

D=٣٠" ١٧٣،٠۴٠،۴٢٠٧،٩٠٩،٨٠٠٠ سراتصال

D=٣٢" ١٨٣،٢٩٣،٣٧٠٨،۶۴۴،٨۴٠٠ سراتصال

D=٣۴" ١٩٣،۵٨٧،٣٨٠٩،۵٠٧،٨٢٠٠ سراتصال

D=٣۶" ٢٠۵،١٣٠،٩۶٠١٢،۴۴٧،٩٧٠٠ سراتصال

D=٣٨" ٢١۵،٣۵١،۴٧٠٠٠ سراتصال

D=۴٠" ٢٢۵،۶۴۵،۴٩٠٠٠ سراتصال

D=۴٢" ٢٣۶،١۵۵،٢۵٠٠٠ سراتصال

D=۴۴" ٢۴۶،٧۴٣،٢٨٠٠٠ سراتصال

D=۴۶" ٢۵٧،۶٩۴،۴١٠٠٠ سراتصال

D=۴٨" ٢۶٨،۵٧۶،١٠٠٠٠ سراتصال

D=۵٠" ٢٧٠٠٠ سراتصال

D=۵٢" ٢٨٠٠٠ سراتصال

D=۵۴" ٢٩٠٠٠ سراتصال

D=۵۶" ٣٠٠٠٠ سراتصال

۵۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"< THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"<=THK<=١٫۵
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی- کربن استيل(بيرون واحد)
٠۵٠٩۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=٠"٢ ٠١٩٢١،٨٢٠١،٠۶۴،٣٨٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٢۴٧،۴٩٠١،۴٣٧،٢٩٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،۵١٣،٠۵٠١،٨١۵،۶۶٠٢،٢٢٢،٣٧٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۵١،٧٨٢،٠١٠٢،١٣۵،٩٩٠٢،۶١۴،۶۶٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۶١،٧١١،٧٨٠٢،۴٢٩،۴٩٠٢،٩٧۴،٠٨٠ سرجوش

D=٨"۵،٢١٨،٧٣٠ ٠٧٢،۶٢۶،٧٠٠٣،١۴٩،٠٢٠٣،٨۵۴،٨٠٠ سرجوش

D=١٠"۶،۴۶٣،٩٢٠ ٠٩٣،٢٠٠،۶٩٠٣،٨٩٣،٢۵٠۴،٧۶۶،٩۵٠ سرجوش

D=٧"١٢،۴۴٠،٩٨٠ ١٠٣،٧۴٢،٨١٠۴،۴٩٠،۴٧٠۵،۴٩۶،۵٩٠ سرجوش

D=١۴"٨،۶٨١،۶٨٠ ١١۴،٣۶٨،۶٩٠۵،٢٣٩،۴٢٠۶،۴١٣،٣٢٠ سرجوش

D=١۶"٩،٩٢١،٩٠٠ ١٢۴،٩٩٠،٣٠٠۵،٩٨٧،٨٨٠٧،٣٢٩،۵٩٠ سرجوش

D=١١،١"١٨۶١،٧۴٠ ١٣۵،۶١۵،٠۵٠۶،٧٣۶،١۶٠٨،٢۴۵،٣٣٠ سرجوش

D=١٢"٢٠،۴٠٢،٣٣٠ ١۴۶،٢٣٧،٣٢٠٧،۴٨۴،٨٢٠٩،١۶١،٧٨٠ سرجوش

D=٢۴"١۴،٨٨٣،٧٢٠ ١۵٧،۴٨۴،٨٢٠٨،٩٨٢،٢٣٠١٠،٩٩۴،٧٨٠ سرجوش

D=٢۶"١۶،١٢۴،٣١٠ ١۶٨،١١٠،۶٩٠٩،٧٣٠،٨٨٠١١،٩١١،٢٣٠ سرجوش

D=١٧،٣"٢٨۶۵،٩۵٠ ١٧٨،٧٣٢،٩٧٠١٠،۴٨٠،٣٠٠١٢،٨٢٨،٩٢٠ سرجوش

D=١٨"٣٠،۶٠۵،٠۴٠ ١٨٩،٣۵٨،١٩٠١١،٢٢٧،٩۶٠١٣،٧۴٣،۵٧٠ سرجوش

D=١٩،٨"٣٢۴٢،۶۶٠ ١٩٩،٩٧٩،٨١٠١١،٩٧۴،٩۶٠١۴،۶۵٨،٠۴٠ سرجوش

D=٣۴"٢١،٠٨۴،۴٨٠ ٢٠١٠،۶٠۶،٠١٠١٢،٧٢۴،٢٣٠١۵،۵٧۵،١١٠ سرجوش

D=٣۶"٢٢،٣٢۴،٧٠٠ ٢١١١،٢٢٧،۶٣٠١٣،۴٧٢،٧٠٠١۶،۴٩١،٣٧٠ سرجوش

D=٢٣"٣٨،۵۶۵،۴٠٠ ٢٢١١،٨۵٣،۵١٠١۴،٢٢١،۶۴٠١٧،۴٠٨،۵٨٠ سرجوش

D=۴٢"٠۴،٨٠۵،۶١٠ ٢٣١٢،۴٧۵،١٢٠١۴،٩٧٠،١١٠١٨،٣٢۴،٨۴٠ سرجوش

D=۴٢"٢۶،٠۴۵،٣۶٠ ٢۴١٣،١٠٠،۵٣٠١۵،٧١٨،١٠٠١٩،٢٣٩،٨٣٠ سرجوش

D=۴۴"٢٧،٢٨٧،٣٧٠ ٢۵١٣،٧٢٢،٨٠٠١۶،۴۶٧،٧١٠٢٠،١۵٨،٠٣٠ سرجوش

D=۴۶"٢٨،۵٢٧،١٢٠ ٢۶١۴،٣۴٨،۴٩٠١٧،٢١۵،٧٠٠٢١،٠٧٣،٠٢٠ سرجوش

D=۴٢٩،٧"٨۶٨،٧۶٠ ٢٧١۴،٩٧٠،٧٧٠١٧،٩۶۵،١١٠٢١،٩٩٠،٧٠٠ سرجوش

D=۵٣١،٠١٠،٠١٠"٠ ٢٨١۵،۵٩۶،١٧٠١٨،٧١۴،١٠٠٢٢،٩٠٧،٨١٠ سرجوش

D=۵٣٢،٢"٢۴٧،۵٩٠ ٢٩١۶،٢١٧،٧٩٠١٩،۴۶١،٢۴٠٢٣،٨٢٢،٠٩٠ سرجوش

D=۵۴"٣٣،۴٨٧،١۵٠ ٣٠١۶،٨۴٣،۴٨٠٢٠،٢٠٩،٣٨٠٢۴،٧٣٨،٠٢٠ سرجوش

D=۵۶"٣۴،٧٢٧،٠۴٠ ٣١١٧،۴۶۵،٢٨٠٢٠،٩۵٧،۵٢٠٢۵،۶۵٣،۶٣٠ سرجوش

۵۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSCH=۴٠SSCH=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
٠۵١٠۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=١،٧٢"٢۵،٨٢٠ ٠١١،١۶٨،١۴٠١،٢٢۶،۴٩٠١،۵٠۴،٧٨٠ سرجوش

D=٢،٣٣٠،٩٢٠"٣ ٠٢١،۵٨٠،١٠٠١،۶۵٩،٢٣٠٢،٠٣۵،٧٢٠ سرجوش

D=۴"٢،٩۶٢،٨۶٠ ٠٣١،٩١٧،٢۵٠٢،٠١٣،۵٣٠٢،۴۶٨،٩٣٠ سرجوش

D=۵"٣،۴٨۶،٧١٠ ٠۴٢،٢۵۶،٨١٠٢،٣۶٩،٨۶٠٢،٩٠۶،٩۶٠ سرجوش

D=۶"٣،٩۶۴،٠١٠ ٠۵٢،۵۶۶،۶٠٠٢،۶٩۴،۶٠٠٣،٣٠۵،٢٢٠ سرجوش

D=٨"۵،١٣٧،٩٧٠ ٠۶٣،٣٢٨،۴٠٠٣،۴٩٣،٩٧٠۴،٢٨۵،۵۶٠ سرجوش

D=١٠"۶،٣۶۶،١٠٠ ٠٧۴،٠۵۴،٨٢٠۴،٢۵٧،٢٢٠۵،٢٢٢،٩٣٠ سرجوش

D=٧،٣٢٧،٧"١٢۵٠ ٠٨۴،٧۴١،۶٧٠۴،٩٧٨،٣۶٠۶،١٠٧،١۶٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩۵،۵٣۴،۵٧٠۵،٨١٠،٢٨٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠۶،٣٢٢،۶۵٠۶،۶٣٨،١٠٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١٧،١١۴،٠٨٠٧،۴۶٨،٩٣٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢٧،٩٠٣،٢۵٠٨،٢٩٧،٨۵٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣٩،۴٨٣،٧١٠٩،٩۵٧،٠٨٠٠ سرجوش

D=٠"٣٠ ١۶١١،٨۵۶،١٩٠١٢،۴۴٧،٧٢٠٠ سرجوش

۵۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

 THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"=<THK<=١
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد آلياژی(بيرون واحد)
٠۵١١۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=٠"٢ ٠١١،٣۵٧،٧۴٠١،۵۶۴،١٨٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٨٣۶،۵٠٠٢،١١٢،٠٠٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣٢،٢٢٧،٣٩٠٢،۶٧٣،۵٢٠٣،٢٧۶،٠١٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۵٢،۶٢٣،٠٩٠٣،١۴۴،٨٣٠٣،٨۵٣،۵٠٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۶٢،٩٨٢،٣١٠٣،۵٧۶،۵٢٠۴،٣٨٢،٢۵٠ سرجوش

D=٧،٧٢٩،٠٣٠"٨ ٠٧٣،٨۶۶،٣٣٠۴،۶٣۵،١٨٠۵،۶٧٩،٢۵٠ سرجوش

D=٩"١٠،۶٢١،٨١٠ ٠٩۴،٧١٢،٨۴٠۵،٧۵٨،۵٩٠۶،٨۵٠،۶٣٠ سرجوش

D=١١،٠٢٣"١٢،۴١٠ ١٠۵،۵٠٩،٨٧٠۶،۶١١،۵٢٠٨،١٠٠،٨٠٠ سرجوش

D=١۴"١٢،٨۶١،٢٠٠ ١١۶،۴٣١،١١٠٧،٧١٣،٨٣٠٩،۴۵١،٨٢٠ سرجوش

D=١۶"١۴،۶٩٩،۵١٠ ١٢٧،٣۴۶،٧٣٠٨،٨١۶،١۴٠١٠،٨٠٢،٣١٠ سرجوش

D=١"١٨۶،۵٣۶،۵٧٠ ١٣٨،٢۶٧،٢۵٠٩،٩١٨،٠٨٠١٢،١۵٢،٠٨٠ سرجوش

D=١٨،٣٧٢،٩٠٠"٢٠ ١۴٩،١٨٣،٢٣٠١١،٠١٩،۵٩٠١٣،۵٠١،٧٨٠ سرجوش

D=٢۴"٢٢،٠۴٩،٠٠٠ ١۵١١،٠١٩،۵٩٠١٣،٢٢۴،٢١٠١۶،٢٠٣،٢٩٠ سرجوش

D=٢۶"٢٣،٨٨۵،٨۵٠ ١۶١١،٩۴٠،۴٧٠١۴،٣٢۵،٧١٠١٧،۵۵٢،٩٨٠ سرجوش

D=٢"٢٨۵،٧٢۵،٩١٠ ١٧١٢،٨۵۶،٨٢٠١۵،۴٢٩،۴١٠١٨،٩٠۵،٣٨٠ سرجوش

D=٢٧"٣٠،۵۶٢،١٧٠ ١٨١٣،٧٧٧،٨۴٠١۶،۵٣٠،٧٠٠٢٠،٢۵۴،٨۶٠ سرجوش

D=٢٩،٣٩"٣٢۵،٧٣٠ ١٩١۴،۶٩٣،۴٧٠١٧،۶٣٠،٣٨٠٢١،۶٠١،٨۵٠ سرجوش

D=٣۴"٣١،٢٣۶،١۵٠ ٢٠١۵،۶١۴،٣۵٠١٨،٧٣۴،۴۴٠٢٢،٩۵۴،۶٢٠ سرجوش

D=٣۶"٣٣،٠٧٢،۴١٠ ٢١١۶،۵٢٩،٩٧٠١٩،٨٣۵،٧٣٠٢۴،٣٠۴،٠٩٠ سرجوش

D=٣"٣٨۴،٩١٠،٢١٠ ٢٢١٧،۴۵١،٢١٠٢٠،٩٣٨،٠۴٠٢۵،۶۵۵،١٠٠ سرجوش

D=۴٣"٠۶،٧۴۶،۴٧٠ ٢٣١٨،٣۶۶،٣٢٠٢٢،٠٣٩،٣٢٠٢٧،٠٠۴،٢٢٠ سرجوش

D=۴٣٨"٢،۵٨۵،١۴٠ ٢۴١٩،٢٨٧،٢٠٠٢٣،١۴٢،٠٠٠٢٨،٣۵۵،٠٨٠ سرجوش

D=۴۴"۴٠،۴٢٣،٣٧٠ ٢۵٢٠،٢٠٣،۵۵٠٢۴،٢۴۴،۵٢٠٢٩،٧٠۶،١۶٠ سرجوش

D=۴۶"۴٢،٢۵٩،١٢٠ ٢۶٢١،١٢۴،٠٧٠٢۵،٣۴۵،٣٠٠٣١،٠۵۴،٧۶٠ سرجوش

D=۴٨"۴۴،٠٩٨،٠٨٠ ٢٧٢٢،٠۴٠،٠۵٠٢۶،۴۴٨،۶٣٠٣٢،۴٠۶،٨٠٠ سرجوش

D=۵٠"۴۵،٩٣٨،٣۵٠ ٢٨٢٢،٩۶١،٨١٠٢٧،۵۵٢،١١٠٣٣،٧۵٨،٨٣٠ سرجوش

D=۵٢"۴٧،٧٧١،٨۴٠ ٢٩٢٣،٨٧٧،۴٣٠٢٨،۶۵١،۵٧٠٣۵،١٠۶،١١٠ سرجوش

D=۵۴"۴٩،۶٠٩،٧١٠ ٣٠٢۴،٧٩٧،٩۴٠٢٩،٧۵۴،١٧٠٣۶،۴۵٧،٠۵٠ سرجوش

D=۵۶"۵١،۴۴۵،٣٢٠ ٣١٢۵،٧١٣،۴٢٠٣٠،٨۵۵،٣١٠٣٧،٨٠۵،٨٧٠ سرجوش

۵٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

فصل ششم - لوله آشی زیرزمينی

مقدمه
.١-در قيمت های لوله آشی، هزینه ماشين آالت باالی پنج تن از قبيل جرثقيل، آفی تریلی، آفی بوم دار، ليفتراك منظور نگردیده است

٢- برای عمليات مربوط به لوله های چدنی به صورت ردیف ستاره دار اقدام ميگردد.

۵٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"=<THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل(درون واحد)
٠۶٠١۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=٠"٢ ٠١١،١٩٠،٧٢٠١،٣٣۵،۴۵٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،۵٧٩،١٩٠١،٧٧٢،۵٧٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،٩٠۴،٨۶٠٢،٢١٨،١١٠٢،۶۶٨،٨۵٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۴٢،٢٣٣،٩۴٠٢،۶٠١،۵۶٠٣،١٣٢،۵٨٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۵٢،۶۵٠،٣۴٠٣،٠۶٨،۵١٠٣،۶٧٨،٣١٠ سرجوش

D=٨"۶،١٩٩،۶٨٠ ٠۶٣،٣٧۴،١٩٠٣،٩١۵،٨٢٠۴،٧٠۴،١٢٠ سرجوش

D=٨،١٧١"١٠،۶٠٠ ٠٧٣،٩٩٧،۵۴٠۵،٠۶٢،۴٨٠۶،١٠٨،٨۶٠ سرجوش

D=٨"١٢،۵٢٣،٨٨٠ ٠٨۴،۵٧۴،٨١٠۵،٣٣٣،١٢٠۶،۴٢٧،٠٧٠ سرجوش

D=١۴"٩،٩٨٩،٢۶٠ ٠٩۵،٣٨٢،١٨٠۶،٢۶۵،٨٨٠٧،۵۴٢،۴١٠ سرجوش

D=١۶"١١،٣١۶،١٣٠ ١٠۶،٠۶١،٨٣٠٧،٠٧٣،۴٠٠٨،۵٢۵،٨٣٠ سرجوش

D=١٢"١٨،۶۴٣،۵٨٠ ١١۶،٧۴۵،٠٠٠٧،٨٨١،۴۶٠٩،۵١٠،٢٨٠ سرجوش

D=١٣،٩٧١،٩"٢٠۵٠ ١٢٧،۴٢۵،٣٠٠٨،۶٨٩،۶۴٠١٠،۴٩۴،٨۵٠ سرجوش

D=٢۴"١۶،۶٢٨،٩٧٠ ١٣٨،٧٨٨،۴٧٠١٠،٣٠۶،۵٧٠١٢،۴۶۴،۵۶٠ سرجوش

D=٢۶"١٨،٠٩٣،۵٧٠ ١۴٩،۵٩۵،٩۴٠١١،٢٣٨،۵٩٠١٣،۵٧٩،٠٠٠ سرجوش

D=١٩"٢٨،۴٢٢،٣٣٠ ١۵١٠،٢٧۶،۴۴٠١٢،٠۴٧،٣١٠١۴،۵۶۴،١١٠ سرجوش

D=٢٠،٧"٣٠۴٩،٣٩٠ ١۶١٠،٩۵٩،۴١٠١٢،٨۵۴،٨٣٠١۵،۵۴٧،٨٢٠ سرجوش

D=٢٢،٠٧٣،٨"٣٢۵٠ ١٧١١،۶٣٩،٠۶٠١٣،۶۶١،٠۵٠١۶،۵٢٩،۶١٠ سرجوش

D=٣۴"٢٣،۴٠۴،۶٠٠ ١٨١٢،٣٢٢،۵٨٠١۴،۴٧١،١١٠١٧،۵١۶،۵۶٠ سرجوش

D=٣۶"٢۴،٧٣١،۶٧٠ ١٩١٣،٠٠٢،٢٣٠١۵،٢٧٨،۶٣٠١٨،۴٩٩،٩٨٠ سرجوش

۵٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH = ۵sSCH = ١٠sSCH = ۴٠sSCH = ٨٠s
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(درون واحد)
٠۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=٢،٠٨٣،٢"٢۵٠ ٠١١،۴۶٣،١۴٠١،۵٢٧،٢٠٠١،٨۵١،۵٧٠ سرجوش

D=٢،٧٨"٣۴،۴٧٠ ٠٢١،٩۴۴،٩۴٠٢،٠٣١،۵٧٠٢،۴٧۵،١۵٠ سرجوش

D=۴"٣،۵١٩،۴۵٠ ٠٣٢،٣۴۶،٣٨٠٢،۴۵١،٩۴٠٢،٩٩۶،٠۴٠ سرجوش

D=۵"۴،١٣۶،۵٠٠ ٠۴٢،٧۵١،۶۶٠٢،٨٧۵،۴٢٠٣،۵٢١،٩۴٠ سرجوش

D=۶"۴،٨١۵،۴١٠ ٠۵٣،٢٣١،٧٠٠٣،٣٧٢،٢٠٠۴،١١٧،۵١٠ سرجوش

D=٨"۶،١٨٣،۴٠٠ ٠۶۴،١٣٣،١٩٠۴،٣١۵،١٨٠۵،٢٧٨،٨٩٠ سرجوش

D=٨،٠٨٩،١٣٠"١٠ ٠٧۴،٨٧٢،۵۴٠۵،٠٩۴،۵٧٠۶،٢٢۵،١٣٠ سرجوش

D=٨"١٢،۴٢٣،۶۶٠ ٠٨۵،۶٠۶،٩٩٠۵،٨۶۶،٨٨٠٧،١۶٨،۴۴٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩۶،۵٩٢،۶٨٠۶،٨٩۵،۵٢٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠٧،۴۴٩،۵٢٠٧،٧٩۶،٠۴٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١٨،٣١٠،۴۵٠٨،۶٩٩،٩٢٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢٩،١۶٨،۵۵٠٩،۶٠١،٧٠٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣١٠،٨٨٧،٧٧٠١١،۴٠٧،۵۵٠٠ سرجوش

D=٠"٣٠ ١۶١٣،۵٩١،٢٢٠١۴،٢۴٠،۵٩٠٠ سرجوش

۶٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
"٠٫٣٧۵=>THKواحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<=١"THK>١"socket weld
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد آلياژی(درون واحد)
٠۶٠٣۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=٠٠"٢ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=۴"٠٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=۵"٠٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=۶"٠٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"٨ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"١٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"١٢ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=١۴"٠٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=١۶"٠٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"١٨ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"٢٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=٢۶"٠٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"٢٨ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"٣٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"٣٢ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=٣۴"٠٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=٣۶"٠٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=٠٠"٣٨ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=۴٠٠"٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

D=۴٠٠"٢ ٢١٠٠٠ سرجوش

D=۴۴"٠٠ ٢٢٠٠٠ سرجوش

D=۴۶"٠٠ ٢٣٠٠٠ سرجوش

D=۴٠٠"٨ ٢۴٠٠٠ سرجوش

D=۵٠٠"٠ ٢۵٠٠٠ سرجوش

D=۵٠٠"٢ ٢۶٠٠٠ سرجوش

D=۵۴"٠٠ ٢٧٠٠٠ سرجوش

D=۵۶"٠٠ ٢٨٠٠٠ سرجوش

۶١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S٢

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=۶" ٠۵٢،۵٩١،٣۶٠٢،٩١۵،۶٨٠ سرجوش

D=٨" ٠۶٣،٣١٠،٨۴٠٣،٧٢٨،٨٧٠ سرجوش

D=١٠" ٠٧۴،٠١٠،٨۵٠۴،۵٢٢،۵٨٠ سرجوش

D=١٢" ٠٨۴،۶٣٨،١٣٠۵،٢۴٠،٢۵٠ سرجوش

D=١۴" ٠٩۵،۴٧۴،٣۵٠۶،١٧۴،١۶٠ سرجوش

D=١۶" ١٠۶،١٧٨،٧۵٠۶،٩٨٢،٢۴٠ سرجوش

D=١٨" ١١۶،٨٩١،٧٧٠٧،٧٩٢،٢٩٠ سرجوش

D=٢٠" ١٢٧،۵٩۵،٧٨٠٨،۵٩٩،٩٧٠ سرجوش

D=٢٢" ١٣٠٠ سرجوش

D=٢۴" ١۴٩،٠١١،٨٩٠١٠،٢١۶،٨٠٠ سرجوش

D=٢۶" ١۵٩،٨۴٨،١٠٠١١،١۴٨،٧٠٠ سرجوش

D=٢٨" ١۶١٠،۵۵٣،١۶٠١١،٩۵٨،١١٠ سرجوش

D=٣٠" ١٧١١،٢۶٢،٨٨٠١٢،٧۶۵،۵٢٠ سرجوش

D=٣٢" ١٨١١،٩۶۴،۴٣٠١٣،۵٧٣،۴٠٠ سرجوش

D=٣۴" ١٩١٢،۶٨٠،١١٠١۴،٣٨۴،١٢٠ سرجوش

D=٣۶" ٢٠١٣،٣٨۴،۵١٠١۵،١٩١،۵٣٠ سرجوش

D=٣٨" ٢١٠٠ سرجوش

D=۴٠" ٢٢٠٠ سرجوش

D=۴٢" ٢٣٠٠ سرجوش

D=۴۴" ٢۴٠٠ سرجوش

D=۴۶" ٢۵٠٠ سرجوش

D=۴٨" ٢۶٠٠ سرجوش

D=۵٠" ٢٧٠٠ سرجوش

D=۵٢" ٢٨٠٠ سرجوش

D=۵۴" ٢٩٠٠ سرجوش

D=۵۶" ٣٠٠٠ سرجوش

۶٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-گالوانيزه(درون واحد)
٠۶٠۵۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D<=٢" ٠١٣١٨،۵٣٠ مترطول

D=۴" ٠٢٠ مترطول

۶٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"٠٫۶٢۵"<THK<١"١"=<THK<=١٫۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل(بيرون واحد)
٠۶٠٧۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=٠"٢ ٠١٩٧٠،۴۴٠١،١٠٢،۴٨٠٠ سرجوش

D=٠"٣ ٠٢١،٢٨۵،٣٣٠١،۴۶١،٧٠٠٠ سرجوش

D=۴"٠ ٠٣١،۵۴٢،٧۵٠١،٨٣۵،١٩٠٢،٢٣٨،۵۵٠ سرجوش

D=۵"٠ ٠۵١،٨٠٢،۶٨٠٢،١۴۵،٧١٠٢،۶١٩،٧۵٠ سرجوش

D=۶"٠ ٠۶٢،٠۶۵،۶٩٠٢،۴۵۶،٣٣٠٢،٩٩۵،۵٨٠ سرجوش

D=٨"۵،٢۴۴،٨۴٠ ٠٧٢،۶۴٧،٢٢٠٣،١۵٣،٢٠٠٣،٨۵٠،٧٧٠ سرجوش

D=٧،١"١٠۵۴،١۶٠ ٠٩٣،٢٠٢،۵٧٠۴،٢٣٩،١١٠۵،١٩٣،٢٢٠ سرجوش

D=٧"١٢،۴٢٩،۴٧٠ ١٠٣،٧٢٧،٢٨٠۴،۴۵١،٧٣٠۵،۴۴۴،٠۶٠ سرجوش

D=١۴"٨،٧١٠،١٣٠ ١١۴،٣٨٩،١٣٠۵،٢٣٢،۴۶٠۶،٣٩٢،۵١٠ سرجوش

D=١۶"٩،٩٢٩،۵٠٠ ١٢۴،٩٩٠،٧٩٠۵،٩۵۶،٩٠٠٧،٢٨١،٣٢٠ سرجوش

D=١١،١"١٨۴٧،۵۶٠ ١٣۵،۵٩۵،٧٠٠۶،۶٨١،٢۶٠٨،١٧٠،٠۴٠ سرجوش

D=١٢،٣"٢٠۶٧،۶٨٠ ١۴۶،١٩٨،۵٧٠٧،۴٠۶،٣۵٠٩،٠۶٠،٠۶٠ سرجوش

D=٢۴"١۴،٨٠۶،۴١٠ ١۵٧،۴٠۶،٣۵٠٨،٨۵۵،٨١٠١٠،٨٣٨،٢۵٠ سرجوش

D=٢۶"١۶،٠٧٩،۶١٠ ١۶٨،٠۶٠،۶٨٠٩،۶٢٩،١١٠١١،٧٧٨،٣۴٠ سرجوش

D=١٧،٣٠٠،٠٩٠"٢٨ ١٧٨،۶۶٣،۵۵٠١٠،٣۵۴،۶٧٠١٢،۶۶٨،٨٣٠ سرجوش

D=١٨"٣٠،۵١٨،٣۴٠ ١٨٩،٢۶٨،۴۶٠١١،٠٧٨،۵۶٠١٣،۵۵٧،٠٨٠ سرجوش

D=١٩،٧٣"٣٢۴،۵۴٠ ١٩٩،٨٧٠،۶٨٠١١،٨٠١،٧٠٠١۴،۴۴۴،٢۶٠ سرجوش

D=٣۴"٢٠،٩۵۵،٧٧٠ ٢٠١٠،۴٧۶،٢۵٠١٢،۵٢٧،٣۶٠١۵،٣٣۴،٢٩٠ سرجوش

D=٣۶"٢٢،١٧۴،۵٨٠ ٢١١١،٠٧٧،٩١٠١٣،٢۵١،٨١٠١۶،٢٢٣،۶۶٠ سرجوش

D=٢٣،٣٩"٣٨۴،۵١٠ ٢٢١١،۶٨٣،۴٧٠١٣،٩٧۶،٨١٠١٧،١١٣،٠٣٠ سرجوش

D=۴٢"٠۴،۶١٣،٣١٠ ٢٣١٢،٢٨۵،۶٩٠١۴،٧٠١،٢۶٠١٨،٠٠١،٨۵٠ سرجوش

D=۴٢"٢۵،٨٣٢،١٢٠ ٢۴١٢،٨٩١،٢۶٠١۵،۴٢۵،٧٠٠١٨،٨٩٠،۶۶٠ سرجوش

D=۴۴"٢٧،٠۵٣،٣۶٠ ٢۵١٣،۴٩۴،١٣٠١۶،١۵١،٣۶٠١٩،٧٨١،۵٧٠ سرجوش

D=۴۶"٢٨،٢٧١،٠۵٠ ٢۶١۴،٠٩٩،٠۴٠١۶،٨٧۵،٢۵٠٢٠،۶۶٩،٨٣٠ سرجوش

D=۴٢٩"٨،۴٩١،۵٣٠ ٢٧١۴،٧٠١،٩١٠١٧،۶٠٠،٨١٠٢١،۵۵٩،٧۶٠ سرجوش

D=۵٣٠،٧١٢،٠٧٠"٠ ٢٨١۵،٣٠٧،۴٨٠١٨،٣٢۶،٠١٠٢٢،۴۴٩،۶۵٠ سرجوش

D=۵٣١،٩٢٨"٢،۵٩٠ ٢٩١۵،٩٠٩،۶٩٠١٩،٠۴٩،١۵٠٢٣،٣٣٧،٣٩٠ سرجوش

D=۵۴"٣٣،١۴٧،٢١٠ ٣٠١۶،۵١۴،۶١٠١٩،٧٧٣،۵٠٠٢۴،٢٢۵،٧٨٠ سرجوش

D=۵۶"٣۴،٣۶۶،٠٢٠ ٣١١٧،١١٧،۴٨٠٢٠،۴٩٧،٩۵٠٢۵،١١۴،۶٠٠ سرجوش

۶۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S[٣] ٢ S٣ [۴] S۴

SCH=۵SSCH=١٠SSHC=۴٠SSHC=٨٠S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
٠۶٠٨۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=١،٧٩"٢۴،٨١٠ ٠١١،٢۵۶،٠٠٠١،٣٢٠،١٩٠١،۵٨٢،۶٢٠ سرجوش

D=٢،٣٩"٣۶،٢۶٠ ٠٢١،۶٧١،٢٣٠١،٧۵٨،٠٣٠٢،١١٢،۴٣٠ سرجوش

D=۴"٣،٠٣٩،٠٣٠ ٠٣٢،٠١٠،٨۶٠٢،١١۶،۶٢٠٢،۵۴۵،٩٣٠ سرجوش

D=۵"٣،۵۶٣،٨٨٠ ٠۴٢،٣۵٣،۶١٠٢،۴٧٧،۶٠٠٢،٩٨۴،١۴٠ سرجوش

D=۶"۴،٠۶٧،٠۵٠ ٠۵٢،۶٩٢،١٢٠٢،٨٣٢،٨٩٠٣،۴٠٨،۴١٠ سرجوش

D=٨"۵،٢۴١،۶٨٠ ٠۶٣،۴۶٠،۴٠٠٣،۶۴٢،٧۴٠۴،٣٨٨،٧٣٠ سرجوش

D=٧،١"١٠۶١،١٧٠ ٠٧۴،١٩٣،١٩٠۴،۴١۵،۶۵٠۵،٣٢۵،۴۴٠ سرجوش

D=٧"١٢،۴٢٩،٩۴٠ ٠٨۴،٨٨۵،۵٣٠۵،١۴۵،٩٢٠۶،٢٠٩،۶۵٠ سرجوش

D=١۴"٠ ٠٩۵،٧۴٠،۶٠٠۶،٠۴۴،٠٢٠٠ سرجوش

D=١۶"٠ ١٠۶،۵٣۴،٩٣٠۶،٨٨٢،١٢٠٠ سرجوش

D=٠"١٨ ١١٧،٣٣٢،٨٢٠٧،٧٢٣،٠۴٠٠ سرجوش

D=٠"٢٠ ١٢٨،١٢٨،۶١٠٨،۵۶٢،۶٠٠٠ سرجوش

D=٢۴"٠ ١٣٩،٧٢٢،٢٩٠١٠،٢۴٣،٠٧٠٠ سرجوش

D=٠"٣٠ ١۶١٢،١۶٣،٠١٠١٢،٨١٣،۶٢٠٠ سرجوش

۶۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] S[٢] ١ S٢

THK<=٠٫٣٧۵"٠٫٣٧۵"<THK<=٠٫۶٢۵"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=۶" ٠١٢،٢۶۶،٢٩٠٢،۵٩٠،۶١٠ سرجوش

D=٨" ٠٢٢،٩٢۵،٠٩٠٣،٣۴٣،١٢٠ سرجوش

D=١٠" ٠٣٣،۵۶۴،۶١٠۴،٠٧۶،٣۴٠ سرجوش

D=١٢" ٠۴۴،١٧۴،٩٠٠۴،٧٧٧،٠١٠ سرجوش

D=١۴" ٠۵۴،٩١٣،٣۴٠۵،۶١٣،١۵٠ سرجوش

D=١۶" ٠۶۵،۵٨٨،٠٩٠۶،٣٩١،۵٨٠ سرجوش

D=١٨" ٠٧۶،٢٧١،۴۶٠٧،١٧١،٩٨٠ سرجوش

D=٢٠" ٠٨۶،٩۴۶،٢١٠٧،٩۵٠،۴١٠ سرجوش

D=٢۴" ٠٩٨،٣٠٣،٠٢٠٩،۵٠٧،٩٣٠ سرجوش

D=٢۶" ١٠٩،٠٣۴،۴٩٠١٠،٣٣۵،٠٩٠ سرجوش

D=٢٨" ١١٩،٧٠٩،٩١٠١١،١١۴،٨۵٠ سرجوش

D=٣٠" ١٢١٠،٣٨٩،٩٧٠١١،٨٩٢،۶١٠ سرجوش

D=٣٢" ١٣١١،٠۶٢،٠٧٠١٢،۶٧١،٠۴٠ سرجوش

D=٣۴" ١۴١١،٧۴٨،١٠٠١٣،۴۵٢،١٠٠ سرجوش

D=٣۶" ١۵١٢،۴٢٢،٨۵٠١۴،٢٢٩،٨٧٠ سرجوش

D=٣٨" ١۶١٣،١٠۴،٩١٠١۵،٠٠٩،۶٣٠ سرجوش

D=۴٠" ١٧١٣،٧٧٩،۶۶٠١۵،٧٨٨،٠۵٠ سرجوش

D=۴٢" ١٨١۴،۴۶٣،٠٣٠١۶،۵۶۵،٧٩٠ سرجوش

D=۴۴" ١٩١۵،١٣٧،٧٨٠١٧،٣۴۵،۵۵٠ سرجوش

D=۴۶" ٢٠١۵،٨١٩،١٨٠١٨،١٢٣،٩٨٠ سرجوش

D=۴٨" ٢١١۶،۴٩۴،۶٠٠١٨،٩٠٣،٧۴٠ سرجوش

D=۵٠" ٢٢١٧،١٧۵،٩٧٠١٩،۶٨٢،٨١٠ سرجوش

D=۵٢" ٢٣١٧،٨۵١،٣٩٠٢٠،۴۶١،٢٣٠ سرجوش

D=۵۴" ٢۴١٨،۵٣٢،٧٩٠٢١،٢۴٠،٩٩٠ سرجوش

D=۵۶" ٢۵١٩،٢٠٧،۵۴٠٢٢،٠١٨،٧۵٠ سرجوش

۶٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-پليمری(بيرون واحد)
٠۶١٢۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=۴" ٠١۵٧۶،٩۵٠ اینچ قطر

D=۵" ٠٢٧٢١،٠٩٠ اینچ قطر

D=۶" ٠٣٨۶۵،٢۴٠ اینچ قطر

D=٨" ٠۴١،١۵٣،۵٢٠ اینچ قطر

D=١٠" ٠۵١،۴۴٢،١٩٠ اینچ قطر

D=١٢" ٠۶١،٧٣٠،۴٧٠ اینچ قطر

D=١۴" ٠٧٢،٠١٨،٧۶٠ اینچ قطر

D=١۶" ٠٨٢،٣٠٧،۴٢٠ اینچ قطر

D=٢٠" ٠٩٢،٨٨۴،٣٧٠ اینچ قطر

D=٢۴" ١٠٣،۴۶٠،٩۵٠ اینچ قطر

D=٢٨" ١٢۴،٠٣٧،٩٠٠ اینچ قطر

D=٣٠" ٣٠۴،٣٢۶،١٩٠ اینچ قطر

۶٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

فصل هفتم - عمليات تكميلی لوله آشی

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

.آزمایش و برای لوله های ٣٠٠٠ اینچ متر به باال با اعمال ضریب ٠/٢٠ در قيمت های آزمایش قابل پرداخت می باشد
.به روش الكتریكی می باشد و واحد آن اینج قطر در نظر گرفته شد PWHT ٢-منظور از تنش زدایی جوشكاری

٣-تامين آب برای انجام عمليات هيدرو استاتيك تست به عهده آارفرما می باشد.

۶٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 

١
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات
٠٧٠١۶٢

گروه کد

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

آزمایش شناخت

P.M.Iمصالح-
٠١٠ عدد

آزمایش پرتونگاری ٠٢١٧٠،١٠٠ اینچ قطر

تنش زدایی جوشكاری-

PWHT
٠٣٢١٨،۴١٠ اینچ قطر

آزمایش هيدرواستاتيك ٠۴٢١،٢٩٠ اینچ متر

آزمایش با هوای

"٢>Dفشرده
٠۵٢٢،۵١٠ اینچ متر

آزمایش با هوای

"٢<=Dفشرده
٠۶١١،٨۵٠ اینچ متر

آزمایش صفحات تقویتی با

هوای فشرده 
٠٧۶۶٩،۴٩٠ عدد

وکيوم تست درز جوشهای

ورقها
٠٨١۵٠،٩۵٠ متر طول

جوش

تست به وسيله گازوئيل

(پانتون تست)
٠٩۶۴،۴٣٠ متر طول

جوش

تست کف مخازن با هوای

فشرده 
١٠۵٢،۵٢٠ متر مربع

١١٧،٧١٠ تست هيدرو استاتيک مخازن متر مکعب

٧٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

مقدمه

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

٧١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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
٠١٧٣،٠٠٠ اینچ قطر

برداشتن مسدود آنندها ٠٢٨٧،۶٠٠ اینچ قطر

بازآردن یا بستن دریچه های

ورودی فلنجی
٠٣۵۴١،۴٠٠ عدد

بازآردن یا بستن دریچه های

ورودی فلنجی غيردایره
٠۴١٧٧،٢٨٠ متر طول

برشكاری و جمع آوری لوله

به روش گرم
٠۵٢١،۴۶٠ اینچ متر

برشكاری لوله به روش سرد ٠۶٧۶،١۶٠ اینچ قطر

برشكاری گرم اتصاالت جهت

احياء
٠٧٢١،۶٨٠ اینچ قطر

٧٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نهم - برج ها

فصل نهم - برج ها

مقدمه

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

.شود
.می باشد (Monel) ٣-ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی شامل آربن استيل، فوالدهای آلياژی، فوالدهای ضدزنگ و مونل

.۴-ردیف برشكاری و جداسازی سينی های جوشی شامل تمامی ضخامت ها می باشد
.از فصل های لوله آشی و عمليات آارگاهی با احتساب ضریب ١/٢٠ محاسبه می شود off take ، لولهRodbar ،Down pipe ۵-هزینه برش و جوشكاری

 )،Riserیكسری از متعلقات نصب شده برروی آنها می باشند آه عبارتند از : رایزر     ( ۶-ردیف برشكاری و جدا سازی سينی های جوشی شامل
 .Chimeny Tray,… )وDown commer ) ، دان آامر(Rodbarرادبار(

٧-در ردیف باز آردن و بيرون آوردن و داخل بردن و بستن سينی ها،  هر قطعه با مساحت تا نيم متر مربع یك عدد محاسبه می   گردد. تحليل مطلب فوق به
صورت زیر است :

 ٠   ١ عدد محاسبه می شود.  >   A  > ٠/۵ =  متر مربع     
"          =   ١ <   A   <  .٠/۵      ٢ عدد محاسبه می شود 
"         =    ٢ <   A   <.١         ٣ عدد محاسبه می شود 
A. عبارت است از مساحت قطعه مورد نظر 

٨-  در ردیف " پائين آوردن یا باال بردن سينی ها " واحد این ردیف عدد ميباشد و تحليل آن به صورت زیر ميباشد:
 ١ عدد      ٠   > A > مترمربع ۵/٠ =

  ٢ عدد     ۵/٠ >  A   >مترمربع ١ =
 ١           ٣عدد>  A  >مترمربع ٢ =

٩-در ردیف باال بردن و پائين آوردن سينيها " عامل " ایروینچ " با آارفرما در نظر گرفته شد.
 می باشد.” روآش آاری با جوش روی هم فلزی” IPS الینرها " طبق استاندارد – تعمير بدنه برج ها ”١٠-منظور از الینرها در ردیف

، برای مجموع قطعات زیر   ده آيلوگرم، ده آيلوگرم محاسبه می گردد.” تعمير بدنه برج ها- تعمير و تعویض نگهدارنده سينی ها ”١١-ردیف 
 به دليل تنوع و خاص بودن برحسب مورد توسط هر پاالیشگاه، براساس شرایط خاص هر ” ١٢Overlay Patch" ”Insert Patch-تعمير بدنه برج ها به صورت 

برج قيمت گذاری و محاسبه می گردد.
باشد و در قيمتها بر عهده آارفرما میهای مورد نياز برای بازآردن و بستن فلنجها شامل ماشين بكس و دستگاه هيدروليكی بازآردن پيچ١٣-دستگاه
ها در نظر گرفته نشده است.ردیف
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١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
٠٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نهم - برج ها

بازآردن و بستن سينی

مرآزی - پيچ و مهره
٠١۴٩۶،۵٢٠ عدد

برشكاری و جداسازی سينی

جوشی و متعلقات
٠٢۴١۴،٧۵٠ مترطول

بازآردن و بيرون آوردن و

داخل بردن و بستن سينی ها

( بر روی پلت فرم)

٠٣١،۵٧٨،۴٩٠ عدد

پائين آوردن یا باال بردن

سينی ها
٠۵۴٣٠،۵٧٠ عدد

تعمير سينی ها و متعلقات -

برشكاری و جوشكاری
٠۶٢٢۶،٠١٠ سانتيمتر

تعمير سينی ها- تعمير یا

تعویض ولو تری ها
٠٧٢٨،٣۵٠ عدد

bubble capتعمير سينی ها-  ٠٨٢۴٧،۵٩٠ عدد

تعمير سينی ها- تسطيح و

صافكاری
٠٩١،١۶۴،٢۵٠ عدد

تعمير بدنه برج ها- الینرها ١٠١،٣۶١،٧٩٠ دسيمتر

مربع

Claddتعمير بدنه برج ها-  ١١۶٠،٧۶٠ سانتيمتر

تعمير بدنه برج ها- بریدن و

جمع آوری نگهدارنده سينی

ها

١٢۴٠،٠٢٠ کيلوگرم

تعمير بدنه برج ها- نصب

نگهدارنده سينی ها
١٣۶٠،٧۶٠ کيلوگرم

بازآردن مش ها و حمل به

پایين برج - انتقال مش ها به

باالی برج و بستن

١۴٣،٩٨٨،١٣٠ متر مکعب

١۵٠ هاTapingجت زدن  عدد

Hold rodباز آردن و بستن 

system
١۶٨٧،۴۴٠ مترطول

Hold downباز آردن و بستن 

grid 
١٧١٧۴،٨٨٠ متر مربع

باز آردن و بستن اسپری نازل ١٨٨٧،۴۴٠ عدد

باز آردن و بستن شبكه لوله

ای - اسپری نازل
١٩١١٨،۵۵٠ 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

٢٢۵،۵۶٩،٢٩٠ متر مکعب

Distributer Nozzleتست  ٢٣٠ مورد

تخليه، چيدن و بارگيری

پكينگ ها
٢۴١١،٠۴٧،٩۵٠ متر مکعب

تخليه و بارگيری سيليكاژل ٢۵٢،٧٠٠ کيلوگرم

)soapتست ( ٢۶٢۶۵،٨٣٠ متر مکعب

Davitتعمير و روانكاری  ٢٧۶،٣٢٩،١٩٠ عدد

٧۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
٠٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نهم - برج ها

تست الینرها ٢٨٨٧،٩٧٠ 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



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - رآکتورها

فصل دهم - رآکتورها

مقدمه

.١-نصب یا بازآردن اتصاالت (فلنج ها، مسدودآننده، آداپتور، اتصاالت رزوه ای ، اتصاالت ابزار دقيق و دامپينگ نازل ها ...) از فصل عمومی استفاده می گردد
ها " عمليات جا زدن، تنظيم، پكينگ گذاری و بستن آمربندها لحاظ شده است.٢-در بهای ردیف  "بستن اسكالوپ

گردد.ها " اعمال میها ٨ متر در نظر گرفته شده است و برای ارتفاع باالی ٨ متر ضریب ١/۴٠ در بهای ردیف "بستن اسكالوپ٣-ارتفاع اسكالوپ
باشد و بهای آن در آناليزها منظور نشده است.های غربال آاتاليست و سراميك، دستگاه غربال آننده به عهده آارفرما می۴-در ردیف

۵-غربال آاتاليست و سراميك به صورت ماشينی آناليز و بهای آن محاسبه گردید و جهت غربال به صورت دستی مقرر شد ضریب ٢/۵ در بهای ردیف "غربال
آاتاليست و سراميك به صورت ماشينی" اعمال گردد.

۶-در تعمير بسكت ، تعمير پخش آننده نيز لحاظ گردید.
 تعمير بدنه رآآتور" استفاده خواهد شد.– از ردیف پانزده "الینرها ٧Cat. Cracker-جهت عمليات تعمير و ترميم الینر اطراف دروازه های رآآتور 

٧۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم - رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

Cat. ReformerCat. CrackerIsomax
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
١٠٠١۶٢

گروه کد

فصل دهم - رآکتورها

تخليه سراميك و آاتاليست از

پایين (نازلهای خروجی)
٠١٩۶٨،٢۵٠٩۶٨،٢۵٠٩۶٨،٢۵٠ تن

تخليه سراميك و آاتاليست از

باال (دستی)
٠٢١٠،٠٣٩،۵٧٠١٠،٠٣٩،۵٧٠١٠،٠٣٩،۵٧٠ تن

بارگيری سراميك ٠٣۵،۵٧٧،۵۴٠٠۵،۵٧٧،۵۴٠ تن

SOCKبارگيری آاتاليست (

LOADING(
٠۴١،٠٣٩،١٠٠٠٢،١٠٩،٩٨٠ تن

DENSEبارگيری آاتاليست (

LOADING(
٠۵٩،٢٩٧،٢٢٠٠٩،٢٩٧،٢٢٠ تن

 &Bendبازآردن و بستن 

Reducerورودی 
٠۶٣۶،١۵٧،١٩٠٠٣۶،١۵٧،١٩٠ عدد

Bendبازآردن و بستن 

خروجی
٠٧٢۴،١٠۴،٨٠٠٠١٢،٠۵٢،۴٠٠ عدد

بازآردن و بستن سينی ٠٨١،٠۶٩،۵۵٠٠٢،١٣٩،١١٠ قطعه

بازآردن و بستن خنك آننده

Quenchهای هيدروژن (

distributer(

٠٩٠٠١٢،۴٧١،٧٩٠ مورد

بازآردن و بستن اسكالوپ ها ١٠٧٠۶،۶١٠٠٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن

بسكت ورودی (پخش آننده)
١١٨۶٨،۵۵٠٠٨۶٨،۵۵٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن

بسكت جداآننده در راآتور

یونيفاینر

١٢٢٧٨،٨٨٠٠٠ عدد

بازآردن و بستن و سيل آردن

سنترپایپ
١٣٢،٩٨۵،۵١٠٠٠ عدد

بازآردن و بستن صافی

خروجی
١۴٣،١٧٢،٩٠٠٠٠ عدد

تعمير بدنه راآتور- الینرها ١۵١،٣۶١،٧٩٠١،٣۶١،٧٩٠١،٣۶١،٧٩٠ دسيمتر

مربع

Claddتعمير بدنه راآتور-  ١۶۶٠،٧۶٠۶٠،٧۶٠۶٠٧،۶٠٠ سانتيمتر

تعمير اسكالوپ ١٧٣،٩٨٠٠٠ 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
٢٣١،٠٢۶،۴٨٠٠١،٠٢۶،۴٨٠ تن

تست ٢۴٠٠٠

تميزآاری و آماده سازی خط

جوش بدنه داخلی و خارجی

جهت بازرسی فنی

٢۵٣٣٣،٢١٠٣٣٣،٢١٠٣٣٣،٢١٠ مترطول

خنثی سازی سطوح داخلی

راآتور
٢۶٠٠٢۵۴،۴٢٠ متر مکعب
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١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

فصل یازدهم - مبدل ها

مقدمه

-١Retubeآردن آولر هوایی شامل: بریدن تيوب ها وجداآردن هدرباآس از باندل، مته آاری ،خارج نمودن پوآه های تيوب ها از هدرباآس، اصالح هدرباآس و 
، قالویززدن محل پالك ها و احيا جای واشر، جازدن تيوب های جدید و اآسپندآردن تيوب ها، بستن پالگ ها و تست اوليه (Serration) احيا سریشن ها

.در آارگاه می باشد
-٢Retubeآردن مبدل ها شامل: بریدن تيوب ها وجداآردن تيوب شيت،مته آاری، خارج نمودن پوآه ها از تيوب شيت، آماده سازی تيوب شيب و احيای 

سریشن ها، خارج نمودن تيوب های بریده شده از بافل ها، اصالح بافل ها، سپيسرها و تایرادها، فيكس آردن تيوب شيت و جا زدن تيوب ها،
.اآسپندآردن و نصب صفحات ضربه گير، تنظيم ارتفاع تيوب ها نسبت به سطح تيوب شيت،  درصورت نياز سيلولد آردن تيوب ها می باشد

:٣-این فصل شامل مبدل های زیر می باشد
AES (Floating type) {Straight tube}   

AKV (Kettle type) & AEU (U type)
BEV (U type Without cover)

۴-ردیف «سنگ زدن تيوب های جوشی برای بيرون آشيدن تيوب» شامل سنگ زدن دو سمت تيوب می باشد.
۵-"عمليات جازدن و جوشكاری تيوب ها" برای دو سمت تيوب خواهد بود.

۶-برای ردیف های "الینينگ" و "آلدینگ" از ردیف های زیر فصل برج ها استفاده خواهد شد.
٧-عمليات پالگ آردن، شامل : تميزآاری تریدها و نشيمنگاه نيز می باشد.

٨-بهای پمپ مخصوص تزریق "سودااش" و اتصاالت مربوطه، در قيمت ردیف خنثی سازی لحاظ نشده است.
" در بهای ردیف ها نيامده است.٩Retube-دستگاه های مورد نياز در عمليات "

) لحاظ شده است.١٠Channel-عمليات تراز نمودن تيوب باندل در بهای بستن چنل (
 تيوب ها در صورت انجام عمليات برای آمتر از ١٠ تيوب ، ١٠ تيوب محاسبه می گردد.١١Expand-در ردیف 

)، هزینه آن جداگانه از ردیف مربوط به آن محاسبه میBonet) در صورت بستن بانت (Test Shell) و شل تست(١٢Tube Test-در ردیف های تست تيوب (
گردد. 

) بهای ردیف فوق با اعمال ضریب ١/٢٠ محاسبه می گردد.١٣Shell-در صورت انجام عمليات تيوب تست در خارج از پوسته (
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١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اینچ١٢تا واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

 اینچ۶٠تا  ۴٨ اینچ۴٨تا  ٣۶ اینچ٣۶تا  ٢۴اینچ٢۴تا  ١٢
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(
٧٨١،٢٧٠٨٠٨،٨۵٠ ٠٣۶٠۶،۶۴٠٧٣۵،٣٢٠٧۵٣،٧٠٠ مورد

١،٠٢٠،٢۵٠١،٠۴٧،٨٣٠)Bonnetباز نمودن بانت ( ٠۴٩١٩،١۵٠٩۶۵،١٠٠٩٩٢،۶٨٠ مورد

١،٠٢٠،٢۵٠١،٠۴٧،٨٣٠)Channelباز نمودن چانل ( ٠۵٩١٩،١۵٠٩۶۵،١٠٠٩٩٢،۶٨٠ مورد

باز نمودن فلوتينگ هد

)Floating head(
١،٠٢٠،٢۵٠١،٠۴٧،٨٣٠ ٠۶٩١٩،١۵٠٩۶۵،١٠٠٩٩٢،۶٨٠ 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

٨٨٧،٧٢٠٩١١،٧١٠)bundleبيرون آشيدن باندل ( ١٠٧٩٩،٧۵٠٨٣٩،٧٣٠٨۶٣،٧٣٠ 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)
٣٩١،٢٢٠٣٩١،٢٢٠ ١۴٣٩١،٢٢٠٣٩١،٢٢٠٣٩١،٢٢٠ عدد

١٧٧،٨٣٠١٧٧،٨٣٠جا زدن تيوبهای نمونه ١۵١٧٧،٨٣٠١٧٧،٨٣٠١٧٧،٨٣٠ عدد

Sectionزدن تيوپ (واحد 

عدد)
١٠٢،۶۶٠١٠٢،۶۶٠ ١۶١٠٢،۶۶٠١٠٢،۶۶٠١٠٢،۶۶٠ عدد

Retube٧۵،۵٩٠٧۵،۵٩٠ آردن تيوب ها ١٧٧۵،۵٩٠٧۵،۵٩٠٧۵،۵٩٠ عدد

٨٨٧،٧٢٠٩١١،٧١٠جا زدن تيوب باندل ١٨٧٩٩،٧۵٠٨٣٩،٧٣٠٨۶٣،٧٣٠ مورد

۴٩٠،۴٩٠٢،١٩٠،٢،١۵٠)Channelبستن چنل ( ١٩١،٩۶١،٩٣٠٢،٠٧٠،۵١٠٢،١١٠،۵٠٠ مورد

١،٧۴۴،٩٨٠١،٧٨۴،٩٧٠بستن وباز آردن تست رینگ ٢٠١،۵٨۵،٧٠٠١،۶۶۴،٩٩٠١،٧٠۴،٩٨٠ مورد

Shell١،٣٠۵،١٧٠١،۴٠۵،۵٧٠ تست ٢١١،٠٠٣،٩٨٠١،١٠۴،٣٧٠١،٢٠۴،٧٧٠ مورد

۵١٠،۵١٠۶١،Expand( ۶١اآسپند تيوب ها ( ٢٢۶١،۵١٠۶١،۵١٠۶١،۵١٠ عدد

١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠پالك آردن تيوب های معيوب ٢٣١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠١٣،٧٢٠ عدد

بيرون آشيدن پالگ های

معيوب
٢٧،۴٣٠٢٧،۴٣٠ ٢۴٢٧،۴٣٠٢٧،۴٣٠٢٧،۴٣٠ عدد

تعویض آند فداشونده

)Anode( 
٣٢،۴٨٠٣٢،۴٨٠ ٢۵٣٢،۴٨٠٣٢،۴٨٠٣٢،۴٨٠ عدد

Floatingبستن فلوتينگ هد (

head(
١،۵۶٢،۵۵٠١،۶٠٨،۵١٠ ٢۶١،٣٧٨،٧٢٠١،۴٧٠،۶٣٠١،۵١۶،۵٩٠ مورد

Channelبستن چنل آاور(

Cover(
٩٧۴،٢٩٠١،٠١١،٠۶٠ ٢٧٧٣۵،٣٢٠٩١٩،١۵٠٩۴۶،٧٢٠ مورد

١،۶٠٩،٨٩٠١،٧٣٣،٧٣٠تيوب تست ٢٨١،٢٣٨،٣٨٠١،٣۶٢،٢١٠١،۴٨۶،٠۵٠ مورد

١،٠٢٠،٢۵٠١،٠۴٧،٨٣٠)Bonnetبستن بانت ( ٢٩٩١٩،١۵٠٩۶۵،١٠٠٩٩٢،۶٨٠ مورد

٧٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اینچ١٢تا واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

 اینچ۶٠تا  ۴٨ اینچ۴٨تا  ٣۶ اینچ٣۶تا  ٢۴اینچ٢۴تا  ١٢
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
١١٠١۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

Bottle١،٢٣٨،٣٨٠١،٢٣٨،٣٨٠ تست ٣٠١،٢٣٨،٣٨٠١،٢٣٨،٣٨٠١،٢٣٨،٣٨٠ مورد

combined٢،۴٧۶،٧۵٠٢،۴٧۶،٧۵٠ تست ٣١٢،۴٧۶،٧۵٠٢،۴٧۶،٧۵٠٢،۴٧۶،٧۵٠ 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

۴،۶٣۵،۴٢٠۴،۶٣۵،۴٢٠ ٣۴۴،۶٣۵،۴٢٠۴،۶٣۵،۴٢٠۴،۶٣۵،۴٢٠ مورد

سنگ زدن محل جوش تيوبها

به تيوب شيت در مبدلها جهت

بيرون آوردن فيکس تيوبها

٣٩١،٢٢٠٣٩١،٢٢٠ ٣۵٣٩١،٢٢٠٣٩١،٢٢٠٣٩١،٢٢٠ عدد

جازدن و جوشكاری تيوبها به

تيوب شيت
۴١٨،۵٣٠۴١٨،۵٣٠ ٣۶۴١٨،۵٣٠۴١٨،۵٣٠۴١٨،۵٣٠ 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،٨٠۶،٨۴٠٠٠ عدد

بستن اتصاالت و جازدن باندل

double pipeمبدلهای 
٠٠ ۴٣٢،۴۴۶،۶۵٠٠٠ عدد

اصالح و ترميم بافل ،تایراد

) ،tube sheetوتيوب شيت

tie rod ،baffle(

۶۵۴،٠۶٠۶۵۴،٠۶٠ ۴۴۶۵۴،٠۶٠۶۵۴،٠۶٠۶۵۴،٠۶٠ عدد

٨٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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(

٠١۶٠۶،۶۴٠ 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(
٠۴١١٠،٨۴٠ عدد

تميز نمودن داخل تيوبها ٠۵٠ مورد

انجام وایر برس تيوبها ٠۶٠ عدد

بيرون آشيدن تيوبهای نمونه ٠٧٩٣١،١١٠ عدد

پالگ آردن تيوب ٠٨٣٩،۵٣٠ عدد

ترميم محل نصب پالگ

(قالویزآاری وخزینه آاری)
٠٩٨٧،۶٠٠ مورد

باز آردن و بستن آاور هدر

باآس (در آولرهای هوایی

نوع آاور دار)

١١۴،٠٢۵،۶٢٠ عدد

باز آردن و بستن ورقهای

بادگير
١٣٠ عدد

باز آردن و بستن آرآره های

)Louverروی فن(
١۴۵١٩،٩۵٠ عدد

تنظيم و روانكاری آرآره های

)Louverروی فن(
١۵١١٧،٠٢٠ عدد

باز آردن ونصب باندل در محل

 ) و قفلStructureاستراآچر(

آردن وباز نمودن

١۶٠ عدد

۴۵٠،١٧٩٧ )Re tubeتعویض تيوبها ( عدد

آزمایش هيدرواستاتيك فين

تيوبها
١٨١،۶۶٨،٢۴٠ عدد

جوشکاری پالگهای معيوب ١٩٢۵٠،٣٩٠ عدد

٨١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - مخازن

فصل دوازدهم - مخازن

مقدمه

١-ردیف باز و بسته آردن اتصاالت شامل شيرهای اطمينان ، خالء شكن ها ، ونت ها ، ميكسرها ، ادوات اطفاحریق ، گيج گالس ، ترموول ، ترموآوپل
.می باشد

٢-ردیف "تخليه شن زیر ورق آف مخازن " برای عمليات موضوع این ردیف از ردیف های فهرست بهای ابنيه استفاده می گردد.
 آف مخازن"از فصول فعاليت های آارگاهی استفاده می گردد.٣Sump-برای ردیف "ساخت و تعمير 

۴-منظور از ردیف "باز آردن و بستن دریچه های مربوط به مخازن سقف ثابت"، دریچه های غيرفلنجی 
می باشد، برای دریچه های فلنجی از فصل لوله آشی و زیر فصل بازو بستن فلنج ها استفاده خواهد شد.

۵-منظور از ردیف «تعویض ورق سقف شناور» ورق باالیی سقف می باشد. انجام عمليات تعویض برای 
ورق های پانتون و سقف زیرین با اعمال ضریب ١/٢٠ به بهای ردیف فوق انجام می شود. 

۶-فعاليت های تعویض ورق، ٢ متر مربع و باالتر از آن را شامل می گردد، آمتر از این مقدار به عنوان فعاليت  تعمير ورق منظور خواهد شد.
 فلزی مفصلی " شامل روانكاری ، رفع گرفتگی ،صافكاری پين یا صفحه در محل می باشد . چنانچه نياز به بازآردن مفصل فلنج– ٧Roof Drain-تعمير" 

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

٨٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم - مخازن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن
١٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوازدهم - مخازن

قراردادن پایه های مخازن

سقف شناور در حالت

تعميراتی

٠١١٠۶،٧١٠ مورد

نصب و برداشتن

مسدودآننده ها روی ورودی

ها و خروجی ها

٠٢٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه های

روی سقف مخازن ثابت
٠٣۶٣٠،۶٩٠ مورد

بازآردن و بستن آليه اتصاالت ٠۴٠ مورد

نصب و برداشتن دمنده ها ٠۵٢۶٠،٩٩٠ مورد

بریدن، تميزآاری و نصب و

جوشكاری ورق نمونه
٠۶۶٩٠،۴١٠ عدد

تعویض ورق آف ٠٧١١،٣۶٠ کيلوگرم

تعویض ورق انوالر ٠٨٢٢،٧٢٠ کيلوگرم

Curve angleتعویض   ٠٩۴۵۵،١٠٠ متر

تعویض ورق دیواره ١٠٢١،٨۵٠ کيلوگرم

تعویض ورق سقف ثابت ١١١١،۶٢٠ کيلوگرم

تعویض ورق سقف شناور ١٢١۶،١۴٠ کيلوگرم

تعمير سازه سقف ثابت ١٣١۶،٣۶٠ کيلوگرم

تعویض آب بند مخازن سقف

شناور
١۴٠ مترطول

 - انعطافRoof Drainتعویض 

پذیر
١۵٢۴٧،٣٨٠ مترطول

 -Roof Drainتعمير مفصل 

فلزی مفصلی
١۶۴٢٩،۵٩٠ 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

٨٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

فصل سيزدهم - کوره ها

مقدمه

.١-ردیف آماده سازى تيوب هاى آوره جهت بازرسى شامل : وایر برس ، سنگ زنى ، سند بالست و تميزآارى سطح تيوب ها مى باشد
.آردن تيوب هاى آوره براى دو نمونه هدردار و داراى زانوى برگشتى قابل استفاده مى باشد re tube ٢-ردیف هاى مربوط به

" از فصول آرافت استفاده مى گردد.Refractory برنر آوره از ردیف هاى فصل فعاليت هاى آارگاهى و براى "تعمير Box-براى تعمير (فلزآارى) 3

۴-در ردیف "تعویض ورق بدنه ، آانال ها و دودآش آوره ها" در صورت پيچ و مهره اى بودن ، از بهاى این ردیف و در غير اینصورت از ردیف هاى برشكارى و
جوشكارى با ضریب ۵٠/١ ،

 فعاليت هاى آارگاهى استفاده مى شود.
۵-بهاى ردیف "تعمير ، روانكارى و تنظيم مجموعه دمپر" براى تعمير تمامى اجزا بجز قسمت محرك ميباشد و برای قسمت های محرک از ردیف های فصل

برق و دوار استفاده شود.
."تعمير گيوتين ولو" از ردیف های زیرفصل تعميرات شيراالت استفاده می شود ۶-برای

 " پرداخت مى گردد.Half tube hanger دو برابر بهاى  ردیف "باز و بستن ٧tube hanger-براى 
٨-در ردیف "رول آردن آردن تيوب هاى آوره" ، دستگاه تيوب اآسپندر به عهده آارفرما مى باشد و در آناليز ردیف لحاظ نشده است.

٩-براى عمليات "تنش زدایى محل جوش تيوب ها" از زیرفصل آزمایشات آارهاى لوله آشى استفاده مى گردد.
١٠-ردیف "تميزآارى و رفع گرفتگى مسيرهاى گاز به وسيله هوا" براى مسيرهاى مشعل و پایلوت آوره هاى مى باشد و بهاى ردیف براى هر انشعاب مى

باشد.
١١-براى تست هيدرواستاتيك تيوب آوره ها ازردیف "تست هيدرواستاتيك" زیر فصل آزمایشات لوله آشى روزمينى بعد از اعمال ضرایب مربوط به طول

مسير و با اعمال ضریب ٠/۵٠ استفاده مى گردد.

٨۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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 
٠٣٨٩٨،٢٠٠ مورد

تامين روشنایی ٠۴٠ مورد

خنثی سازی سطوح خارجی

تيوب های آوره با متریال

استنيتی

٠۵١٠٩،٨٨٠ متر مربع

٠۶١،٨٩۵،۶٧٠ برنرBOXباز آردن و بستن  مورد

 برنرBOXتعمير (فلزآاری)  

مربوطه
٠٧٠ مورد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

برنرهای گازسوز و تنظيم و

بستن

٠٨١،٨۴۴،٨٠٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

 سوز و تنظيم وoilبرنرهای 

بستن

٠٩١،٩٨٩،۵٠٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

pilotو تنظيم و بستن 
١٠٩٢٢،۴٠٠ عدد

airتعمير، روانكاری و تنظيم 

registerها 
١١٧۵٠،۵٩٠ عدد

باز آردن، تست و بستن

flexible hose
١٢١۶٣،۶٨٠ مورد

١٣٠ برنرrefractoryتعمير  عدد

air test و soap test

مسيرهای گاز
١۴١،٢٣٩،۶۴٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های بازدید
١۵١۶٣،۶٨٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های انفجار
١۶١۶٣،۶٨٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های دسترسی به

تيوب ها

١٧١،٢٢٠،۶٧٠ مورد

١٨٠  دریچه هاrefractoryتعمير  عدد

تعویض ورق بدنه، آانال ها و

دودآش(دیواره، سقف و آف)
١٩١،٢٢٠،۶٧٠ 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

٢٣٣١،٩٢٠ مورد

٨۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

تعمير، روانكاری و تنظيم

مجموعه دمپر
٢۴١،٩٣٠،۵٨٠ مورد

puppetباز آردن و بستن 

valveهای مربوط به دوده 

زداها

٢۵۵۴٨،٢١٠ عدد

بازآردن، تعمير و بستن آليه

متعلقات دوده زداها
٢۶۴،٣١٩،۴۵٠ عدد

expansionتعمير و تعویض 

jointو برزنت مربوط به آانال 

ها

٢٧٢،۵٩۴،٣٩٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و بستن

فيلترهای هوای ورودی به فن

آوره

٢٨١،۴٢۴،٣١٠ عدد

airبازآردن و بستن 

preheaterمربوط به آوره 
٢٩٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و نصب

ترموول ها
٣٠۶٧٠،٠٩٠ عدد

بازآردن، روانکاری و بستن

گيوتين ولو مربوط به آانال

های آوره

٣١٩،٠٢٨،۴۴٠ عدد

بازآردن و بستن ساپورت

های هاف تيوب هنگر مربوط

به تيوب ها

٣٣٢،٣٨٢،٨۵٠ عدد

آماده سازی تيوب های آوره

جهت بازرسی
٣۴٧٠،٧٢٠ مورد

بازآردن، تميزآاری و بستن

 های آورهheaderپالگ های 
٣۵٨۴۶،٠١٠ عدد

برشكاری و بيرون آشيدن

تيوب های آوره
٣٧٢،۶٨١،۴٢٠ عدد

بيرون آشيدن تيوب باقيمانده

 و احيایheaderاز داخل 

headerسطوح داخلی 

٣٨١،٠٣٨،٩۶٠ عدد

جازدن تيوب ها ٣٩٢،١١۴،٧۴٠ عدد

نصب و جوشكاری تيوب ها و

اتصاالت
۴٠۴،٧۶٩،٧٠٠ عدد

۴١١،١۴٩،٩٣٠ هاheaderنصب  عدد

رول آردن  تيوب ها ۴٢١،٨٧٧،٨٨٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن تيوب

شيت
۴۴١٢،١۵۵،٧٣٠ عدد

تعمير تيوب شيت ۴۵٠ عدد

شستشوی تيوب های فين

دار
۴٧٠ عدد

جداآردن، نصب و جوشكاری

skin thermocoupleها 
۴٨١،۶٨۴،٩۶٠ عدد

۵٠١،٢١١،٧٩٠ هاair registerباز و بستن عدد

تميز کاری و رفع گرفتگی

مسيرهای گاز به وسيله آب یا

هوا 

۵١١۶٩،۶٧٠ مورد

٨۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

باز و بستن دمپر  ۵٢٩،٠٢٨،۴۴٠ مورد

٨٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

مقدمه

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

ریفرآتوری ازردیف های زیرفصل برشكاری و جوشكاری آارگروه فعاليت های آارگاهی و با اعمال ضریب ١/۵٠ استفاده می گردد.
٢-بهای ردیف مسدود آردن تيوب ها به وسيله پالگ فلزی به روش جوشكاری برای یك طرف تيوب ميباشد.

٣-در ردیف های رول آردن تيوب ها ، دستگاه اآسپندر بر عهده آارفرماست و در آناليز لحاظ نشده است.
۴-ردیف تعویض تيوب های رولی "برای تيوب ها با سایز ٢ اینچ و آمتر می باشد برای تيوب های باالی سایز ٢ اینچ از بهای این ردیف با ضریب ١/٢۵

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

٨٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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 ٠٢٨٩٨،٢٠٠ مورد

باز آردن و بستن عایق های

سطوح خارجی
٠٣٠ متر مربع

باز آردن و بستن ورق های

بدنه دیگ بخار
٠۴١،٢٢٠،۶٧٠ متر مربع

باز آردن و بستن متعلقات

داخلی واتر درام و استيم

درام

٠۵١،۴٣٨،۴١٠ عدد

مسدود آردن تيوب ها به

وسيله پالك های چوبی  و

خارج آردن آنها

٠۶٣٩،١۶٠ عدد

مسدود آردن تيوب ها به

وسيله پالك های فلزی به

روش جوشكاری

٠٧٨٩٩،۵۴٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت فلنجی
٠٨١،٠۵١،٩۵٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت پيچی
٠٩١،٣۴٣،٣۵٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت جوشی
١٠٢،٢٩٢،۴٢٠ عدد

باز آردن و بستن مجدد پالك

های هدرها
١١٢٩٧،١۵٠ عدد

تعویض تيوب های جوشی ١٢٢،٩٩٣،٨۴٠ عدد

تعویض تيوب های رولی ١٣٢،٠٨۵،٧٣٠ عدد

رفع نشتی از تيوب های

رولی
١۴۶١۴،۵٠٠ عدد

باز آردن و نصب مجدد

صفحات جداآننده در نقاط

مختلف

١۵١،١۴٣،٨١٠ 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 
٢٠٩٠١،٩٠٠ عدد

airتعمير، روانكاری و تنظيم 

registerها 
٢١٧۵٠،۵٩٠ عدد

باز آردن، تست و بستن

flexible hose
٢٢١۶٣،۶٨٠ عدد

٨٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دیگ های بخار
١۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

puppetباز آردن و بستن 

valveهای مربوط به دوده 

زداها

٢٣۵۴٨،٢١٠ عدد

بازآردن، تعمير و بستن آليه

متعلقات دوده زداها
٢۴۴،٣١٩،۴۵٠ عدد

expansionتعمير و تعویض 

jointو برزنت مربوط به آانال 

ها

٢۵٢،۵٩۴،٣٩٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و بستن

فيلترهای هوای ورودی به فن

بویلر

٢۶١،۴٢۴،٣١٠ عدد

airبازآردن، تعمير و بستن 

preheaterمربوط به بویلر 
٢٧٠ عدد

Hot Set٢٨١،٠٢٢،۶٢٠ شيرهای اطمينان مورد

هيدروتست بویلر ٢٩۵١١،٣١٠ مورد

باز و بستن باکس های

رطوبت گير داخل استيم درام
٣٠١،۶٩٢،٩٣٠ مورد

بازکردن و بستن هدر

سوپرهيتر
٣١٢،٩٢٠،٩۶٠ مورد

تعویض تيوب فيندار

اکونومایزر
٣٢٣،٣۵١،۶۴٠ مورد

رفع نشتی از تيوب اکونومایزر ٣٣٨٠٣،۴٧٠ مورد

٩٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

مقدمه

 تست" منظور از عدد یك افكت آبشرینكن می باشد.Level  ١-در ردیف
٢-برای تعميرات بافل از ردیف های فعاليت های آارگاهی با ضریب ٢ و برای تعميرات تيوب شيت از ضریب ١/۵٠ استفاده می گردد.

 " بهای آناليز شده برای یك ردیف می باشد.٣Demister Pad-در ردیف "باز آردن و تميز آاری و بستن 

٩١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرین کن ها
١۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

بازآردن و بستن دریچه ها ٠١١،٠٧٠،٠٠٠ عدد

بيرون آشيدن تيوب های

نمونه (واحد عدد)
٠٢٨۴١،٩٠٠ عدد

جا زدن تيوب های نمونه ٠٣١،٠٩١،٠۴٠ عدد

Sectionزدن تيوپ (واحد 

عدد)
٠۴٣٨٠،٢٣٠ عدد

Retube٠۵۵٠۴،٨٠٠ آردن تيوب ها مورد

۵١٠،٠۶۶١ )Expandاآسپند تيوب ها ( مورد

پالك آردن تيوب های معيوب ٠٧١٣،٧٢٠ مورد

تعویض آند فداشونده

)Anode( 
٠٨٣٢،۴٨٠ عدد

)Shellتعميرات پوسته ( ٠٩٠ عدد

Level Test ١٠۶٠۴،٩١٠ عدد

شل تست ١١٨٩٠،٩٣٠ عدد

تيوب تست ١٢١،٢٣٨،٣٨٠ 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
١٧۶٢٩،٣٧٠ مورد

باز آردن، تست و تميزآاری و

بستن نازل اسپری آب
١٨٣٨٠،٢٣٠ مورد

تعمير و تميزآاری هدر نازل ها ١٩٣٨٠،٢٣٠ مورد

تعویض هدر نازل ها ٢٠٢٧٢،٧۶٠ مورد

بازآردن، تميزآاری و بستن

Demister Pad
٢١۶٣٢،٠۴٠ مورد

تعویض مش ها ٢٣٢٩۶،٣٨٠ مورد

بازآردن، ترميم و تنظيم و

Baffleبستن تالطم گير(

Plate(

٢۴۶٢٩،٣٧٠ مورد

تعویض رابچر دیسك ٢۵٣٣۵،٠۵٠ مورد

 آبCAPباز کردن و بستن 

شيرین کن
٢۶۴،۵٩۴،۶٧٠ مورد

باز کردن و بستن صفحات

Rear Plate و  Vapour Box
٢٧١،٣۵٧،٧٢٠ مورد

تعویض  رابرگرومت ٢٨٢٧٢،٧۶٠ مورد

شاور تست ٢٩٧٠٣،١٧٠ مورد

بازکردن, تعمير, تميزکاری و

بستن اجکتور
٣٠٧٠٣،١٧٠ مورد

بازکردن و بستن درب

کندانسور
٣١١،٢١٨،٠٢٠ مورد

بازکردن, تميزکاری و بستن

اوریفيس پليت
٣٢٢٧٢،٧۶٠ مورد

وکيوم تست ٣٣٣٨٠،٢٣٠ مورد

٩٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرین کن ها
١۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

تعویض رابرگسکت های بين

افکت ها
٣۴١،۶٨٨،۶٠٠ مورد

تخليه و شارژ رسوب گيرها ٣۵١،٣۶٩،٧۶٠ متر مکعب

ببرون کشيدن و جازدن

محافظ تيوبها
٣۶١۵،۶٣٠ عدد

٩٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

مقدمه

٩۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،٧٧٨،٢٧٠ متر مکعب

تعویض افشاننده های مربوط

به حوضچه آب گرم
٠٢١٢٧،٩۶٠ عدد

تعمير و ترميم سازه برج ٠٣١٢٧،٩۶٠ 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
٠۶٩١٢،٩٨٠ عدد

تعمير رایزرها ٠٧٠ عدد

٩۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - ظروف

فصل هفدهم - ظروف

مقدمه

٩۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - ظروف

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف
١٧٠١۶٢

گروه کد

فصل هفدهم - ظروف

باز آردن، تخليه، ترميم و

بستن مش ها
٠١١،٨۴٢،۴۵٠ متر مکعب

تخليه، شستشو و بارگيری

سراميك و راشينگ رینگ
٠٢٢،٧٠٨،٠۵٠ متر مکعب

تعمير یا تعویض نگهدارنده ها ٠٣٨۶،٨٠٠ کيلوگرم

تست هيدرواستاتيک ظروف ٠۵٧٧،١۴٠ متر مکعب

تعمير آویل داخلی ظرف ٠۶١،٠٠۴،٧۵٠ مترطول

تست آویل داخلی ظرف ٠٧٠ مورد

باز و بستن باکس های

رطوبت گير داخل جداکننده

فشارباال

٠٨٣،٣٨۵،٨۶٠ مورد

٩٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

مقدمه

٩٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

٩٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهای آب صنعتی
١٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر آردن محتویات

مخزن شامل رزین یا شن
٠١٧۵٨،۶٨٠ متر مکعب

باز آردن و بستن نازل ها ٠٢١۴،٠۶٠ مورد

باز آردن و بستن آب پخشكن

ها
٠٣١١،٧٢٠ مورد

باز آردن و بستن صافی های

آف
٠۴١١،٧٢٠ مورد

ترميم دیواره داخلی و سينی

آف مخزن
٠۵٠ مورد

تعویض آارتریج فيلتر ٠۶٢٠،٠٩٠ عدد

باز و بستن دریچه غشاء

)membrane(
٠٧۶۴۵،١۶٠ مورد

)membraneتعویض غشاء ( ٠٨٣٣،٠۶٠ مورد

١٠٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهای هيدروکربنی
١٨٠٣۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر آردن محتویات

فيلتر
٠١٧۵٨،۶٨٠ متر مکعب

باز آردن و بستن صافی های

آف
٠٢١۴،٠۶٠ مورد

ترميم دیواره داخلی و سينی

آف مخزن
٠٣٠ مورد

تعویض یا ترميم صافی ٠۴۴۶،٨٨٠ متر مربع

تعویض آارتریج فيلتر ٠۵۴٠،١٨٠ عدد

خارج نمودن و جایگذاری

گویهای سراميکی
٠۶٣،٢١٠ عدد

١٠١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

فصل نوزدهم - تلمبه ها

مقدمه

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

. گرفته شده است
.هستند جهت تعمير آن باید به فصل ولوها مراجعه شود " Relief  valve " ٢-با توجه به اینكه پمپ های روتاری دارای سيستم

٣- تلمبه های : ١- تيغه ای ، ٢- گير پمپ ٣- لوپ پمپ ۴- فالآس بل ممبر ۵- اسكرو ، جزو تلمبه های روتاری لحاظ  شده اند.
.شامل : ميل لنگ ، شاتون ، یاتاقان، آراس هد و آاسه نمدمی باشد "Crank case" ۴-قسمت
.شامل : پيستون ، پالنجر، دیافراگم ، ولوها ، الینر(بوش) و رینگ ها می باشد "Pump Case" ۵-قسمت

 " تلمبه های گریز از مرآز  شامل: دیفلكتور، آاور، آاسه نمد، شيلد و روغن پخش آن Bearing Housing ۶-متعلقات در ردیف بازآردن و خارج آردن"
.می باشد

.٧-در ردیف " تعمير و مونتاژ مكانيكال سيل سينگل و دبل از نوع آارتریج مد نظر باشد ٣٠ درصد ردیف فوق منظور خواهد شد
.٨-در صورت پرداخت ردیف "تعمير اساسی تلمبه" سایر ردیف های این فصل به استثنای آیتم "دراوردن و نصب مجدد پمپ" قابل پرداخت نخواهند بود

٩-منظور از ردیف " باالنس روتور" در فصل تلمبه ها باالنس در محل می باشد .
١٠-ردیف دوم " تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب " برای حداآثر تا ٢٠ ليتر روغن تعلق می گيرد برای مازاد بر ٢٠ ليتر از ردیف های فصل سيستم

های جانبی ،زیر فصل آارهای
 عمومی استفاده می گردد.

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

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

١٠٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] ٢ [٣] ٢

KW ١۵>KW ١۵<= P <٧۵ KWKW ٧۵<= P <٢٠٠ KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

روتاری
١٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن پایه ها و آليه

اتصاالت و بستن مجدد آن
٠١٠٨١٢،۵٣٠٨١٢،۵٣٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢۵۴،۵۴٠٢۵۴،۵۴٠٢۵۴،۵۴٠ مورد

بازآردن و خارج آردن  

Bearing Housingو متعلقات 

و بستن مجدد

٠٣٢،٣۴۵،٠۵٠١،۵۵٢،٨٧٠٢،٠۵٨،٨۶٠ مورد

خارج نمودن و تعویض پكينگ

ها یا آاسه نمدها
٠۴١،٩٨۵،١٨٠١،۵١۴،٨٨٠١،۵١۴،٨٨٠ مورد

باز آردن، تعمير و بستن

مكانيكال سيل
٠۵٣،٢۵۴،٠٠٠٣،٣۴٧،١٨٠٣،٣۵٧،٢١٠ مورد

بازآردن آاور و بستن مجدد ٠۶١،١۵۴،٨١٠٨٩۴،١۵٠١،٠٢٩،۵٧٠ مورد

خارج نمودن روتورها (محور و

اسكرو یا گير)
٠٧٧٠٨،٢١٠٨۵۶،٣۵٠١،٠٢٠،٧٢٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٠٨٢۵۴،۵۴٠۵٠٩،٠٨٠۵٠٩،٠٨٠ مورد

اندازه گيری ها و عيب یابی

قطعات و صدور دستورالعمل

های تعميرات آارگاهی 

٠٩١،٨۵۶،٧٢٠١،۵٠٩،٣٩٠٢،٠۵٠،٢٨٠ مورد

تعویض الینر ١٠٢،٣۶٠،٩۵٠١،٩۴۵،۴۶٠٢،١٣٢،۶۶٠ عدد

رفع گرفتگی از مسيرهای

آولينگ
١٢١،١٣٢،٧۴٠٧٨٣،۴۴٠٧٨٣،۴۴٠ مورد

سایز نمودن یاتاقان ها ١٣١،١٨۶،۵۴٠٩٠٨،٠٣٠٩٠٨،٠٣٠ مورد

باالنس روتور در محل ١۴١،۵٠٠،۴۵٠٢،۵١٣،۴٨٠٢،٨٧٢،۵۵٠ مورد

آنترل نهایی، اندازه گيری و

مونتاژ قطعات تلمبه
١۵٣،٣٢٧،٩٧٠٣،١٠۶،۵٣٠٣،۴۶٧،۴٠٠ مورد

هيدرواستاتيك تست ١۶٢،١٠٩،٩٠٠١،۶۴۶،۴۶٠١،٨٨٩،٧۶٠ مورد

تعمير اساسی تلمبه ١٧٠٠٠ دستگاه

١٠٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ٣ [٣] ٢ [٢] ١

KW ١۵>KW ١۵<= P <٧۵ KW٧۵ KW <= P < ٢٠٠ KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

رفت و برگشتی
١٩٠٢۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن و بستن پایه ها و

آليه اتصاالت
٠١۵۴١،۶٩٠٨١٢،۵٣٠١،١۵٧،١٧٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢۵۴،۵۴٠٣٨١،٨١٠۵٠٩،٠٨٠ مورد

جدا آردن گيرباآس از پمپ و

بستن مجدد
٠٣۵٨٠،٢٠٠٨٧٠،٢٩٠٩٨٢،٧۴٠ مورد

باز آردن اجزای داخلی سمت

Crank caseو بستن مجدد 
٠۴۴٨٩،۶٩٠٧٣۴،۵٣٠١،١۴٩،٩۴٠ مورد

باز آردن اجزای داخلی سمت

pump caseو بستن مجدد 
٠۵٧٢۴،٨٣٠٩۶٩،۶٨٠١،۴۴١،۶٠٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٠۶٢٧٠،٨۴٠٣۶۴،۴۴٠۴١١،٢۴٠ مورد

اندازه گيری ها و عيب یابی

قطعات و تهيه دستورالعمل

های تعميراتی

٠٧٧٣٣،١٢٠٨٠٢،۶۴٠٨٢٢،٨۵٠ مورد

باز آردن و تعمير آب بند و

بستن مجدد
٠٨۵٢٢،٣٠٠٧٩٣،١۴٠١،٠۶٣،٩٨٠ مورد

تنظيم و رفع اشكال از یاتاقان

ها
٠٩۵٢۴،۵٨٠٧٨٢،۵۵٠١،٠٢٠،٧٢٠ مورد

بازآردن، تعمير و تست

ولوهای ورودی و خروجی و

بستن مجدد

١٠٢٧٠،٨۴٠۴٠۶،٢۶٠۶١۵،۴٩٠ مورد

بازدید و رفع اشكال از

سيستم آآوموالتور و شارژ

گاز.

١١۴۴۶،٣١٠۴۴۶،٣١٠١،٢٠١،۵٨٠ مورد

اندازه گيری و آنترل نهایی

تلمبه قبل از نصب
١٢۴٨۶،۶٠٠۴٨۶،۶٠٠٧٢٩،٩٠٠ مورد

بررسی و تعميرات اساسی

سيتم های تزریق روغن

(چكاننده)

١٣۴٨٩،۶٩٠۴٨٩،۶٩٠۶١۶،٩۶٠ مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده

روغن و شير یكطرفه مربوطه

. اتصاالت آن

١۴٢۴۴،٨۴٠٢۴۴،٨۴٠٣٢۵،٣٢٠ مورد

تعمير اساسی تلمبه ١۵٠٠٠ دستگاه

١٠۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
٧۵> ١۵<= P KWواحدسطح مقطع

KW

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵]  [۶] 

KW ١۵=>٧۵ KW <= P < ٢٠٠
KW

٢٠٠ KW <= P <
۴٠٠ KW

۴٠٠ KW <= P <
٨٠٠ KW

٨٠٠ KW <= P <
١۵٠٠ KW رديف

بهاي واحد (ريال)

گریز از مرکز
١٩٠٣۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن و بستن پایه ها و

آليه اتصاالت
۵٠٩،٠٨٠١،۵٢٧،٢۴٠ ١،٠١٨،١۶٠ ٠١٢۵۴،۵۴٠۵٠٩،٠٨٠۵٠٩،٠٨٠ دستگاه

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن و گریس

٢۴٩،١۴٠٢۴٩،١۴٠ ٢۴٩،١۴٠ ٠٢٢۴٩،١۴٠٢۴٩،١۴٠٢۴٩،١۴٠ دستگاه

بازآردن و خارج آردن

Housing Bearingو متعلقات 

و بستن مجدد(برای هر

محفظه یاتاقان)

١،۶٨٠،۴۵٠٣،۵۵۵،٣٨٠ ٢،٠١۶،۵۴٠ ٠٣۵٢۵،٧٧٠٨٠٠،٠٩٠٨٩٣،۶٩٠ مورد

تعویض پكينگ ها(برای هر

محفظه آب بندی)
٩٣٧،٢۵٠٠ ١،٠٧۴،۴١٠ ٠۴٢٧۴،٣٢٠٨٠٠،٠٩٠٩٣٧،٢۵٠ مورد

بازآردن، تعمير و مونتاژ

مكانيكال سيل
١،۵٢٧،٧٨٠٢،٢٧٢،٣۴٠ ١،٨٣٣،٣٣٠ ٠۵٧۴۴،۵٧٠٩٠٨،٩۴٠١،٠٧٣،٣١٠ عدد

بازآردن آاور تلمبه و بستن

مجدد
١،٨٠۴،۵۵٠٣،٢٨٠،٣۶٠ ٢،٣۶٢،٢۴٠ ٠۶١۶۴،٣٧٠۵٣٠،٠١٠٩٨٣،٨٧٠ دستگاه

خارج نمودن محور و جداآردن

پروانه ها و بوش ها و بستن

مجدد

٣،۴٨٠،٨٩٠۵،۵٧١،٧١٠ ۴،٣٧٢،٣۴٠ ٠٧۴۴۶،٣١٠١،۴٣٩،٨٩٠٢،۴٩٠،٣۴٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٢٣٣،٩٩٠٣٧۴،٣٨٠ ٢٨٠،٧٩٠ ٠٨۴۶،٨٠٠٩٣،۶٠٠١۴٠،٣٩٠ دستگاه

اندازه گيری ها و عيب یابی و

تهيه دستورالعمل های

تعميرات آارگاهی

١،١۵١،٢١٠١،٩۵٨،٨۶٠ ١،۵۵١،٢۶٠ ٠٩٩١۴،۶٣٠١،٠١۴،٠۵٠١،٠١۴،٠۵٠ دستگاه

رفع گرفتگی از مسيرهای

آولينگ
۶۴٢،٠٨٠٨٠٢،۶٠٠ ۶۴٢،٠٨٠ ١١۶۶،٩٢٠١٣٣،٨۵٠۴۵۴،٨٩٠ دستگاه

سایز نمودن یاتاقان های هر

محفظه
١،۵۵٢،٨۴٠٣،۴۶٠،٢١٠ ٢،۴۶٧،٨۵٠ ١٢٣۶٠،٨١٠۵٧۶،٨٩٠۵٧۶،٨٩٠ عدد

٨١۵،٢١٠٨١۵،٢١٠باالنس محور در محل ٨١۵،٢١٠ ١٣٠۵۵٢،٣٢٠٨١۵،٢١٠ دستگاه

آنترل نهایی، اندازه گيری و

مونتاژ قطعات تلمبه
٢،۵٢٨،٢۶٠٣،۵۶٩،٨٠٠ ٢،٩۵١،۴٣٠ ١۴۵۶٠،۵٩٠۵۶٠،۵٩٠١،١٢١،١٧٠ دستگاه

٧۵١،٠٨٠١،۶۴٣،٧١٠هيدرواستاتيك تست ٩٠١،٣٠٠ ١۵١۶۴،٣٧٠٣٢٨،٧۴٠۶۵٧،۴٨٠ دستگاه

١٠۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

فصل بيستم - کمپرسورها

مقدمه

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

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

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

متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن استفاده می گردد آه آفشك ها نيز جزو متعلقات آراس هد می باشد.
۵-  واحد ردیف "تعویض آفشك ها"، مورد می باشد آه شامل هر دوی آفشك ها می باشد.

 گاز و روغن می باشد و بهای آناليز شده برای یك مرحله می باشد (یكطرفSeal " ، منظور ۶Seal- در آمپسورهای رفت و برگشتی ردیف "بازآردن و تعمير 
شفت).

٧- آناليز ردیف ها برای یك مرحله آمپرسور می باشد ، برای ردیف هایی آه مرحله در آن تاثيرگذار است، بهای ردیف در تعداد مراحل ضرب خواهد شد.

١٠۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

KW ١٠٠=>PKW ١٠٠<= P < ۴٠٠ KW۴٠٠ KW <= P
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای روتاری
٢٠٠١۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها و آليه

اتصاالت
٠١٢۵۴،۵۴٠٣٨١،٨١٠٣،٢٠٢،٧٩٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢۴٩،١۴٠٢۴٩،١۴٠٢۴٩،١۴٠ مورد

 وStageباز آردن و جدانمودن 

نصب مجدد آن
٠٣١،٠٧٩،۵١٠١،٩١٠،٨٣٠٣،٨٢١،۶۶٠ مورد

بازآردن و خارج نمودن روتور و

 و چال بندی وStageمتعلقات 

نصب مجدد آنها

٠۴١،٠٧٩،۵١٠١،۴١١،١٨٠۴،٣۵٩،٧۶٠ مورد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط
٠۵٧٧٠،٣۴٠١،۵۴٠،۶٩٠٢،٨٠٣،٣٢٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

Seal
٠۶۵۴٠،٨١٠٠٠ مورد

باز و بستن مجموعه

unloader valve
٠٧٢٧٠،٨۴٠۴٠۶،٢۶٠٨١٢،۵٣٠ مورد

باز و بستن باالنس پيستون

)v-series(
٠٨٠٠٠ مورد

باز و بستن یا تعویض بيرینگ ٠٩۴٨۶،۶٠٠١،٨٠١،١١٠٣،۶٠٢،٢١٠ مورد

Blow off coolerباز و بستن ١٠٠۵۴١،۶٩٠۵۴١،۶٩٠ مورد

Blow offباز و تعمير نمودن 

valveو نصب مجدد آن 
١١٠١،٠۴۴،۵٩٠١،٠۴۴،۵٩٠ مورد

inter coolerباز و بستن  ١٢٠٢،۶٢۴،٧۴٠۵،٢۴٩،۴٩٠ مورد

تنظيم فشار روغن سيستم ١٣٠۴٨۶،۶٠٠۴٨۶،۶٠٠ مورد

تعویض تيغه ها و پره ها ١۴۵۴٠،٨١٠٠٠ مورد

تعمير اساسی آمپرسور ١۵٠٠٠ دستگاه

١٠٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴] 

P < ٢٠٠ KW٢٠٠ KW <= P < ۶٠٠ KW۶٠٠ KW <= P < ١٠٠٠ KW١٠٠٠ KW <= P < ٣٠٠٠ KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای رفت و برگشتی
٢٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها و آليه

اتصاالت
٣،٩١٧،۴٩٠ ٠١٢۵۴،۵۴٠١،٩۵٨،٧۵٠٣،٩١٧،۴٩٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٩٩۶،۵٧٠ ٠٢٢۴٩،١۴٠۴٩٨،٢٩٠٩٩۶،۵٧٠ مورد

جداآردن فالیویل و متعلقات و

بستن مجدد
۴،٣١٣،٩١٠ ٠۵٩٨٣،٨٧٠٢،١٩٣،٨۵٠٣،٣٢٧،۶٨٠ مورد

باز آردن و جدا نمودن پمپ

اصلی روغن و بستن مجدد آن
٢،٠٢٣،٩۵٠ ٠۶۶۵٧،۴٨٠٩٨۶،٢٣٠١،٣١۴،٩٧٠ مورد

باز و بستن سرسيلندر و

تنظيم فاصله پيستون نسبت

به آن برای هر سيلندر

۶،۶۶۶،٩٧٠ ٠٧٢،٢٢٨،٧٩٠۴،۴۵٧،۵٨٠۴،٩٨٢،١۶٠ مورد

جدا نمودن پيستون راد از

آراس هد و خارج نمودن از

سيلندر و بستن مجدد آن

برای هر سيلندر

۵،۴٣۶،٩۵٠ ٠٨٢،٢٢٨،٧٩٠۴،٢٢٢،۴٣٠۵،۴٣۶،٩۵٠ مورد

 وSealing boxباز آردن  

تعویض و نصب مجدد آن برای

هر سيلندر

٣،۶٧٨،۴۵٠ ٠٩۴۴٢،٨٩٠٢،٢٢٨،٧٩٠٢،٢٢٨،٧٩٠ مورد

باز آردن و جدا نمودن سيلندر

و بستن مجدد آن برای هر

سيلندر

٧،٠٣٩،٩٨٠ ١٠٢،۵٩٢،١٣٠۴،۴۶٣،٣۴٠۵،۴۴٢،٧٢٠ مورد

باز و بستن یك عدد ولو

(سوپاپ) ورودی یا خروجی
٢،١١٩،٨۶٠ ١١١١٧،۵٧٠١،٢٩۵،٠٨٠١،٧٠٧،۴٧٠ مورد

بررسی و تعميرات یك عدد

ولو (سوپاپ)  و سيستم

مكانيكی بارگذاری

١،٠٧۶،٢۴٠ ١٢١٢۵،٧٣٠١،٠٧۶،٢۴٠١،٠٧۶،٢۴٠ مورد

بررسی و عيب یابی بدنه

سيلندر و تهيه دستورالعمل

تعميراتی

١،١١۴،٢٣٠ ١٣٢٧٠،۴۵٠٧٠١،٨٣٠٧٠١،٨٣٠ مورد

بررسی و رفع گرفتگی از

مسيرهای آب خنك آننده
١،۶۴٣،٧١٠ ١۴٣٢٨،٧۴٠٩٨۶،٢٣٠١،٣١۴،٩٧٠ دستگاه

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط داخل سيلندر و

پيستون و تهيه دستورالعمل

های تعميراتی

٢،١۵٠،٠١٠ ١۵١،٢٨٣،۵۴٠١،۵١٨،۶٩٠١،۵١٨،۶٩٠ مورد

۴،٢۵۴،٠٢٠تعویض الینر ١۶١،٨٠٣،٢٨٠٢،٩٩١،۵۵٠٢،٩٩١،۵۵٠ عدد

تعویض پيستون راد، پيستون

و رینگ ها
٧،١٠٨،١١٠ ١٧١،٩٢٠،٨۵٠٢،٩٩١،۵۵٠٣،٧٨٣،٧٣٠ عدد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط حساس مربوط به

آراس هد

١،٣٧٢،٠۵٠ ١٨۶٣١،٣٢٠٨۶۶،۴۶٠٨۶۶،۴۶٠ عدد

خارج نمودن و تعویض

متعلقات آراس هد و نصب

مجدد آن

٧،٢۵٢،٨٣٠ ١٩١،۶۵٨،۵۶٠٣،۶٢۶،۴١٠۴،١٩٩،٧۵٠ عدد

٣،٠٨١،٩٨٠تعویض آفشك ها ٢٠٨٢٩،٢٨٠١،۵۴٠،٩٩٠٢،٠۵۴،۶۵٠ مورد

Crank Case٩۶۵،۶٧٠باز و بستن آاور  ٢١٢۴١،۴٢٠۴٨٢،٨٣٠۶۴٣،٧٨٠ دستگاه

١٠٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴] 

P < ٢٠٠ KW٢٠٠ KW <= P < ۶٠٠ KW۶٠٠ KW <= P < ١٠٠٠ KW١٠٠٠ KW <= P < ٣٠٠٠ 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

٩،٣١٢،۶٠٠ ٢٢٨٢٩،٢٨٠۵،۴٠٢،٢٨٠۶،۵۴٨،٩۶٠ مورد

باز آردن یاتاقان های ثابت و

 و نصب مجددThrustیاتاقان 

آنها

٧،۶٢١،٨٣٠ ٢٣١،٢۴٣،٩٢٠٣،٣۴٨،٢٨٠٣،٩٢١،۶٢٠ مورد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط حساس مربوط به

Crank Shaft

١،٩١۴،٨۶٠ ٢۴١،٢٨٣،۵۴٠١،٩١۴،٨۶٠١،٩١۴،٨۶٠ مورد

باز آردن و خارج نمودن ميل

لنگ و نصب مجدد آن
۶،٧٠۶،٧٨٠ ٢۵١،١٨٨،٣۵٠٢،۵٢۴،٣١٠٣،٣٩٠،٢٩٠ مورد

بررسی و تعمير اساسی

سيستم های تزریق روغن

(چكاننده)

۵،٢١٢،٧۴٠ ٢۶٠٣،٧٣٠،۴۶٠٣،٧٣٠،۴۶٠ مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده

روغن و شير یكطرفه مربوطه

و اتصاالت آن

۶۴٧،۵۴٠ ٢٧٠۶۴٧،۵۴٠۶۴٧،۵۴٠ مورد

٩۶۵،۶٧٠تعویض یا تميز نمودن فيلترها ٢٨٣٢١،٨٩٠۴٨٢،٨٣٠۶۴٣،٧٨٠ مورد

٠انجام هم محوری ٢٩٠٠٠ مورد

٢٣۵،١۵٠تنظيم فشار روغن سيستم ٣٠١١٧،۵٧٠٢٣۵،١۵٠٢٣۵،١۵٠ مورد

٠تعمير اساسی آمپرسور ٣١٠٠٠ دستگاه

١٠٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [۴] 

 P < ١ MW١ MW <= P <۴ MW۴ 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
٠١١،٠١٨،١۶٠١،٠١٨،١۶٠٢،٠٣۶،٣٣٠ 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،٢۶٢،۴٧٠٢،٨۶۶،٠٨٠۵،٧٣٢،١۵٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٠۶١،۵۵١،٩١٠١،۵۵١،٩١٠٣،١٠٣،٨٢٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

Seal
٠٧٢،٩۵٣،۶٢٠۵،٩٠٧،٢۴٠١١،٨١۴،۴٨٠ مورد

باز و بستن آاور ٠٨٣،٢۶٢،۵٧٠۶،۵٢۵،١٣٠۶،۵٢۵،١٣٠ مورد

خارج آردن و بازآردن

مجموعه روتور و دیافراگم ها

و چال بندی و نصب مجدد آ

٠٩٣،٧۶١،٧١٠١۵،۶٧٢،١١٠٢٣،۵٠٨،١۶٠ مورد

بررسی،اندازه گيری و عيب

یابی نقاط حساس محور،

دیافراگم و دیفيوزر

١٠٩۴٠،۵٨٠٢،٨١۴،۶٣٠٢،٨١۴،۶٣٠ مورد

خارج نمودن پروانه، بوش و

سيليو از روی محور و نصب

مجدد آنها

١١١،٨٩٣،٧١٠٢،۵٣٧،٧٣٠٣،٢۶٢،۵٧٠ مورد

باالنس روتور در محل ١٣٢،٧۴٢،١١٠٢،٧۴٢،١١٠۵،۴٨۴،٢٢٠ مورد

تنظيم فشار روغن سيستم ١۴۴٧٠،٢٩٠۴٧٠،٢٩٠۴٧٠،٢٩٠ مورد

تعمير اساسی آمپرسور ١۶٠٠٠ دستگاه

١١٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

فصل بيست و یکم - توربين ها

مقدمه

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

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

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

١١١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
٨٠٠=>KW<P ١٠٠واحدسطح مقطع

KW

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵]  [۶] 

P<=١٠٠ Kw٨٠٠KW<P<=١۶٠٠K
W

١۶٠٠KW<P<=٣۵٠٠
KW

٣۵٠٠KW<P<=١٠٠٠
٠KW

١٠٠٠٠KW<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

٧۴۴،٢٣٠٧۴۴،٢٣٠ ٧۴۴،٢٣٠ ٠١٧۴۴،٢٣٠٧۴۴،٢٣٠٧۴۴،٢٣٠ مورد

باز و بستن گاورنرهای

هيدروليكی و لينك های

مربوطه

١،٨۵٩،٧٩٠٣،۶١٩،٧٢٠ ٢،١٩٩،۶٢٠ ٠٢١،۴١٧،٢١٠١،۴١٧،٢١٠١،۶۴٠،١١٠ مورد

بررسی و رفع اشكال از

متعلقات انتقال دور از روتور

به گاورنرهای هيدروليك

۴،٠٨٧،٢۶٠۴،٩٢٧،٨٧٠ ۴،۵۶۵،۴۵٠ ٠٣٢،۴۶٣،٩٣٠٣،٢٧۵،۶٠٠٣،٧۶٨،٣٨٠ مورد

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
۵،۴١٢،۴٧٠۵،۴١٢،۴٧٠ ۵،۴١٢،۴٧٠ ٠۴١،۴۴٩،۶۶٠٢،٧٠۶،٢۴٠٣،۶٠٨،٣٢٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها
٢،۵۴٣،٣٣٠٢،٩۵٠،٧٩٠ ٢،۵۴٣،٣٣٠ ٠۵١،۴۴٩،۶۶٠١،٩٨٨،٢۶٠٢،٢۴٢،۶۵٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٢،١٨٨،٣۵٠٢،۶٠٨،۶۵٠ ٢،١٨٨،٣۵٠ ٠۶١،٧٣٩،١٠٠١،٨٢۶،٠۶٠١،٩١٣،٠١٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان تراست
١،٩٠۶،١٧٠٢،٢۵۵،٩٣٠ ١،٩٠۶،١٧٠ ٠٧١،٧٣٩،١٠٠١،٨٢۶،٠۶٠١،٩١٣،٠١٠ مورد

بررسی و رفع عيب از محفظه

carbon ring
٠٠ ٠ ٠٨٢،٨٩٩،٣٣٠٢،٨٩٩،٣٣٠٢،٨٩٩،٣٣٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

carbon ring
٠٠ ٠ ٠٩٢،٨٩٩،٣٣٠٢،٨٩٩،٣٣٠٢،٨٩٩،٣٣٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

labyrinth و Sleeve
٢،٨۵۵،٨٣٠۴،١٣۴،٨٩٠ ٣،١٣٠،٣٩٠ ١٠٠٠٢،۴٨٣،٣٣٠ مورد

بررسی و رفع عيب از مسير

steam trapخالء و 
٠٠ ٠ ١١٠٠٠ مورد

 یاsentinel valveباز آردن 

safety valveروی آاور 
٠٠ ٠ ١٢٢۵۴،۵۴٠٢۵۴،۵۴٠٢٧٩،٩٩٠ مورد

main oilباز آردن و بستن 

pump
١،٢٩٨،٠٢٠١،۵۴٢،٨۶٠ ١،۵۴٢،٨۶٠ ١٣٩٧٩،٣٧٠١،٠٢٨،٣۴٠١،١۵١،١١٠ مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات

main oilسيستم انتقال دور 

pump

٢،۴٧٢،۵٨٠٢،۴٧٢،۵٨٠ ٢،۴٧٢،۵٨٠ ١۴١،۵۵١،٩١٠١،۶٢٩،۵٠٠١،٧٠٧،١٠٠ مورد

٨،٢٢۴،۶٠٠٢١،٧٨۴،۶٧٠باز و بستن آاور ١٢،٣٠٠،٠٠٠ ١۵٢،٩٧٣،١٣٠٣،٧٧١،٧۶٠۴،۴٩۶،۶٠٠ مورد

١،٩۶٣،۵۵٠۶،٢٢۴،٣٢٠بيرون آوردن و نصب روتور ٣،١٨۵،٩۶٠ ١۶١،۵٢٣،۴٧٠١،۵٢٣،۴٧٠١،۶٧۵،٨١٠ مورد

١،٨١٢،٠٨٠٢،٣٢٢،١٠٠باز آردن متعلقات محور ٢،١٧۴،۵٠٠ ١٧١،۴۴٩،۶۶٠١،۴۴٩،۶۶٠١،۵٩۴،۶٣٠ مورد

بررسی فيزیكی و اطمينان از

صحت محور و پره ها
١،۵١٩،۴۶٠١،۵١٩،۴۶٠ ١،۵١٩،۴۶٠ ١٨٧۵٩،٧٣٠٧۵٩،٧٣٠١،١٣٩،۵٩٠ مورد

 از رویwheelباز و بستن 

محور
٣،٩۶۶،۵٨٠٠ ٠ ١٩١،۴۴٩،۶۶٠١،٨۴۵،٧۶٠٢،۶۴۴،٣٩٠ مورد

خارج نمودن و نصب مجدد هر

bladeردیف 
۵،٧٩٨،۶۶٠۵،٧٩٨،۶۶٠ ۵،٧٩٨،۶۶٠ ٢٠٢،٨٩٩،٣٣٠۴،٣۴٨،٩٩٠۵،٧٩٨،۶۶٠ مورد

اندازه گيری ابعادی نقاط

حساس محور
١،۴١٧،٢١٠١،٩٨١،١٠٠ ١،٩٨١،١٠٠ ٢١١،١٢٧،٧٨٠١،١٢٧،٧٨٠١،١٢٧،٧٨٠ مورد

۶٣٧،۶٩٠١،٧۶۵،۴۶٠ محورrun outچك آردن  ١،٢٠١،۵٨٠ ٢٢۵۶٣،٨٩٠۵۶٣،٨٩٠۶٣٧،۶٩٠ مورد

٣،١٢٠،٧٣٠٠رفع اوتی از محور ٣،١٢٠،٧٣٠ ٢٣١،۵٩٧،٢٧٠١،٩٩۶،۵٨٠٢،٣٩۵،٩٠٠ مورد

باز آردن، رفع عيب و نصب

متعلقات گاورنر مكانيكی
٠٠ ٠ ٢۴١،۴۴٩،۶۶٠١،٨١٢،٠٨٠٠ مورد

١١٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
٨٠٠=>KW<P ١٠٠واحدسطح مقطع

KW

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵]  [۶] 

P<=١٠٠ Kw٨٠٠KW<P<=١۶٠٠K
W

١۶٠٠KW<P<=٣۵٠٠
KW

٣۵٠٠KW<P<=١٠٠٠
٠KW

١٠٠٠٠KW<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،۶٠٨،۶۵٠٢،٩٧١،٠٧٠ ٢،۶٠٨،۶۵٠ ٢۵١،٧٣٩،١٠٠٢،١٧٣،٨٨٠٢،۶٠٨،۶۵٠ مورد

stop valve٢،٢۴٨،٣٠٠٣،٠١٠،٠٣٠باز و بستن  ٢،٢۴٨،٣٠٠ ٢۶١،۴۴٩،۶۶٠١،٨١٢،٠٨٠٢،٠۶٧،٠٩٠ مورد

باز آردن و نصب مجدد

throttle valve (governor

valve)٠

٢،۶١٠،٧١٠۶،٩٩٠،٢٣٠ ٢،٩٧٣،١٣٠ ٢٧١،۴۴٩،۶۶٠٢،١٧۴،۵٠٠٢،۴۶۵،٧۵٠ مورد

throttle valve تعمير  

)governor valve)٠
٣،۴٧٨،٢٠٠۶،٩۵۶،۴١٠ ٣،۴٧٨،٢٠٠ ٢٨١،٧٣٩،١٠٠٢،۶٠٨،۶۵٠٣،۴٧٨،٢٠٠ مورد

 و اتصاالتplug و seatتعمير 

steam inletمربوط به 
٢،۴٢٩،٨۶٠٢،٨١١،۶٧٠ ٢،٨١١،۶٧٠ ٢٩٠٠٢،٣٠٢،۵٩٠ مورد

٧٣۴،۵٣٠١،۴۶٩،٠۶٠تنظيم لينك ها و دور توربين ٧٣۴،۵٣٠ ٣٠۴٨٩،۶٩٠۵٨٧،۶٢٠٧٣۴،۵٣٠ مورد

٧٠۵،۴۴٠٧٧٩،٢۴٠بازدید و بررسی بدنه و آاور ٧٧٩،٢۴٠ ٣١۴٧٠،٢٩٠۴٧٠،٢٩٠۴٧٠،٢٩٠ مورد

بررسی و رفع عيب از نازل ها

و دیافراگم های ثابت
۵،۶۵۴،٠۶٠٧،۴١۵،٧۴٠ ۵،۶۵۴،٠۶٠ ٣٢٣،٨١٨،۵٧٠۴،٣٩١،٣۶٠۴،٨۴۵،۵٧٠ مورد

نصب متعلقات روی محور،

چال بندی و تنظيمات الزم

روتور نسبت به بدنه

٣،١٣۴،٢۴٠۶،٣٣١،٠٣٠ ٣،۵۶٠،٩٠٠ ٣٣١،٧٠۶،۶۵٠٢،۵۵٩،٩٧٠٢،٩۶٣،۵٧٠ مورد

باز آردن، تميز نمودن یا

تعویض و نصب مجدد فيلترها
۵٢٢،٣٠٠۵٢٢،٣٠٠ ۵٢٢،٣٠٠ ٣۴۵٢٢،٣٠٠۵٢٢،٣٠٠۵٢٢،٣٠٠ مورد

servo valveباز و بستن 

)hp-mp)٠
١،۵٢٣،۴٧٠١،۵٢٣،۴٧٠ ١،۵٢٣،۴٧٠ ٣۵٠٠١،۵٢٣،۴٧٠ مورد

servoتعمير و رفع عيب از 

valve
١،٧٣٩،١٠٠١،٧٣٩،١٠٠ ١،٧٣٩،١٠٠ ٣۶٠٠١،٧٣٩،١٠٠ مورد

باز و بستن اتصاالت مربوط به

servo valveالكتروموتور 
٢٠۶،٢٠٠۴١٢،٣٩٠ ۴١٢،٣٩٠ ٣٧٠٠٢٠۶،٢٠٠ مورد

barringباز و بستن مجموعه 

gearو تنظيم فشار روغن 

مربوطه

٢،٠٩۴،۶٧٠۴،۶٩٢،٢۶٠ ٣،١٠٣،۵٧٠ ٣٨٠٠٢،٠٩۴،۶٧٠ مورد

٠۶٠،٧۶۶،barring gear٢،٧۶١،٧۵٠۴تعمير مجموعه  ٣،١۴٠،۴٧٠ ٣٩٠٠٢،٣٠۴،١۴٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی توربين بخار ٠ ۴٠٠٠٠ دستگاه

١١٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

P<=١٠ MW١٠ MW <P<= ٢۵ MW٢۵ MW <P<= ۴۵ 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

٠١١،٠۴٩،١۶٠١،۵٧٣،٧۵٠٢،٠٩٨،٣٣٠ مورد

باز، بررسی و بستن آاپلينگ

ها
٠٢٣،۵٩۵،١١٠۴،٠٠٧،۵٠٠۵،١٣١،۶٧٠ مورد

بررسی اوليه هم محوری ٠٣١،٨٧٣،٩۵٠١،٨٧٣،٩۵٠٢،۵٢١،۴٩٠ مورد

باز، بررسی، رفع عيب و

بستن اتاقك توربين
٠۴۵،١٣٣،٧٣٠۵،١٣٣،٧٣٠٧،۶۶٠،۶۴٠ مورد

باز، بررسی، رفع عيب و

بستن داآت ورودی و خروجی
٠۵۵،١٣٣،٧٣٠۵،١٣٣،٧٣٠۶،۴۶۴،۶٩٠ 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

٠٨۵،١٣٣،٧٣٠۵،٣۶٨،٨٧٠٨،۴٧٧،۵٠٠ مورد

باز آردن، بررسی، رفع عيب و

flow dividerبستن 
٠٩١،٢٩۵،٠٨٠١،٣۶٨،٨٨٠٢،٠١۶،۴٢٠ مورد

باز، بررسی, تميزکاری و

بستن مشعل های محفظه

احتراق

١٠١،۶٧٨،١١٠٢،٢١١،١٠٠٢،۶٧٠،٢٩٠ مورد

تعمير مشعل های محفظه

احتراق
١١٧۵٩،٧٣٠١،٠۵٩،۵٢٠١،۴۴٢،٩۶٠ مورد

 باز، بررسی و بستن

نشاندهنده شعله یا جرقه زن
١٢١،٢۵۵،٧٨٠١،٢۵۵،٧٨٠١،٢۵۵،٧٨٠ مورد

 باز، بررسی و بستن محفظه

احتراق
١٣٣،٣١۶،۶٣٠۴،١۴٧،۶٠٠۵،۴٨١،۴٧٠ مورد

باز، بررسی و بستن  

Transition piece 
١۴١،۵٨۴،۵١٠٢،٠٩٠،۵٠٠٢،٣٢۵،۶۵٠ مورد

اندازه گيری و بررسی فواصل

و لقی های مكانيكی محفظه

احتراق

١۵٢۶٢،٢٩٠۵٢۴،۵٨٠۵٢۴،۵٨٠ مورد

نصب و برداشتن جك های

مكانيكی نگهدارنده در محل

های مورد نياز

١۶٢٨١،٩۴٠٢٨١،٩۴٠٢٨١،٩۴٠ مورد

 باز، بررسی، رفع عيب و

بستن پوسته های باالیی

آمپرسور

١٧۴،١٣٩،٢٠٠١٠،٢١٢،٧۵٠١۴،٨۴٨،٠١٠ مورد

 باز، بررسی، رفع عيب و

بستن پوسته باالیی توربين
١٨۶،٨٠٣،١۵٠٩،٩٩٧،١١٠١۴،۶٨٧،٠۶٠ مورد

باز آردن، بررسی و بستن

نازل مرحله یك توربين
١٩۶،٢٩٣،٨۴٠٧،۵٨١،۴٠٠٨،٧٢٨،٠٧٠ مورد

باز آردن، بررسی و بستن

نازل های توربين
٢٠٨،۵٢١،٩٨٠١٠،١٧٨،۵۴٠١٢،٧۶٩،٢۶٠ مورد

باز آردن، بررسی، اندازه

گيری و بستن یاتاقان ها و

سيل ها

٢١١،۵٨۴،۵١٠٣،٠٧٨،١٢٠٣،٢٠٠،۶٨٠ مورد

١١۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

P<=١٠ MW١٠ MW <P<= ٢۵ MW٢۵ MW <P<= ۴۵ MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

خارج نمودن و نصب مجدد

روتورها
٢٢٢،٨٩٨،٠٣٠١٢،٠٣۶،٣٠٠١۶،٠۴٨،۴١٠ مورد

بازدید، بررسی و انجام تست

 روی روتورNDTهای 
٢٣١،٠٣٠،۵٩٠١،٣۶٢،۵٠٠١،۶٩۴،۴١٠ مورد

بازکردن, بازدید و بررسی و

 هاSHROUD segmentبستن 
٢۴٩،٠٣٠،۵٨٠١١،٢٢٨،٠٣٠١۴،٣۶۶،٠۵٠ مورد

خارج نمودن و نصب مجدد پره

های ثابت آمپرسور
٢۵١،۵۵١،٩١٠١١،۶٩٣،٢۶٠١۵،۵٩١،٠١٠ مورد

بازدید و بررسی پره های

ثابت آمپرسور
٢۶۵۴٧،٠٨٠١،۴۴۵،۴١٠١،٧٩۶،۶۶٠ مورد

باز و بستن پره های هدایت

IGVآننده ورودی 
٢٧٣،٣٧٣،٣٢٠١١،١۵٠،۶٩٠١۴،٨۶٧،۵٩٠ مورد

بازدید، بررسی و تنظيم پره

های هدایت آننده ورودی

IGV

٢٨۶،٧١٢،۴۴٠۶،٧١٢،۴۴٠٧،۶٣٣،١٣٠ مورد

بازدید، بررسی و رفع عيب از

پوسته های پایينی آمپرسور

و توربين

٢٩١،٣٢٠،٧۵٠١،٣٢٠،٧۵٠٢،٢٢٩،١٠٠ 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،٣٢٠،٧۵٠١،٣٢٠،٧۵٠٠ مورد

تميزآاری فيلترهای هوا ٣۴٠٠٠ مورد

بررسی و رفع عيب  سيستم

استارتر
٣۵۵۵٧،١١٠۵۵٧،١١٠٩٠٨،٠٣٠ مورد

بازآردن، بررسی، رفع عيب و

بستن سيستم راچت

)ratchet) یا (Turning Gear(

٣۶٢،٩۵۴،٠٠٠٢،٩۵۴،٠٠٠٣،۶٧٢،٠۶٠ مورد

راه اندازی و تست عملكرد

)performance test(
٣٧١،٨٠٨،٨٩٠١،٨٠٨،٨٩٠٣،٠٣٨،٩١٠ مورد

گزارش نهایی ٣٨١،٠٨١،٧٨٠١،٠٨١،٧٨٠١،٠٨١،٧٨٠ مورد

بازسازی بيرینگ ها ٣٩١،٠٨١،٧٨٠١،٠٨١،٧٨٠٠ 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

١١۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

P<=١٠ MW١٠ MW <P<= ٢۵ MW٢۵ MW <P<= ۴۵ 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،٩٨٧،٩۴٠١،٩٨٧،٩۴٠٣،۶٠٧،۶٨٠ مورد

تعميرات اساسی توربين

گازی
۵٣٠٠٠ دستگاه

flow dividerتعمير اساسی  ۵۴٣،٩۶٩،۴٢٠۵،٠١۶،٣٠٠۶،٠٢٨،٢٨٠ دستگاه

١١۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 

P<=١ MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين انبساطی
٢١٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

باز و بسته آردن آاور سمت

توربين
٠١١،٩۵٨،٧۵٠ مورد

باز و بسته آردن آاور سمت

آمپرسور
٠٢٢،٨٩٩،٣٣٠ مورد

باز و بسته آردن پایه ها و

اتصاالت
٠٣٩٧٩،٣٧٠ مورد

رفع اشكال از سيستم

روغنكاری
٠۴٣٩۶،٠٩٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٠۵١،٢٣۶،٣۶٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها
٠۶١،٧۵٨،۵٠٠ مورد

باز و بسته آردن و رفع

اشكال از سيستم آب بندی
٠٧١،٢۶٨،٨١٠ مورد

بيرون آوردن روتور و جا زدن ٠٨٣،٣٩٠،۶۶٠ مورد

اندازه گيری ابعادی روتور ٠٩١،۶٩۵،٢٧٠ مورد

تعمير و رفع اشكال روتور ١٠٣،٠٠٧،٩١٠ مورد

تعميرات اساسی توربين

انبساطی
١٢٠ دستگاه

١١٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

مقدمه

١-این فصل موتورهای درون سوز ثابت را شامل می گردد و موتورهای درون سوز پرتابل مختص بخش حمل و نقل در پاالیشگاه ها  می باشد و شامل این
.فصل نمی گردد

.٢-در ردیف های باز کردن مانی فولد اگزاست و هوا تعویض آليه گسكت ها دیده شده است

١١٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw ۵٠٠ =>واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

۵٠٠ < X<= ١٠٠٠ Kw١٠٠ < X<= ١۵٠٠ Kw١۵٠٠ < X<= ٢٠٠ Kw٢٠٠٠ < X<= ٣٠٠٠ 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

١١٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw ۵٠٠ =>واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

۵٠٠ < X<= ١٠٠٠ Kw١٠٠ < X<= ١۵٠٠ Kw١۵٠٠ < X<= ٢٠٠ Kw٢٠٠٠ < X<= ٣٠٠٠ 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

١٢٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw ۵٠٠ =>واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

۵٠٠ < X<= ١٠٠٠ Kw١٠٠ < X<= ١۵٠٠ Kw١۵٠٠ < X<= ٢٠٠ Kw٢٠٠٠ < X<= ٣٠٠٠ 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

١٢١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - فن ها

١٢٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [۵]  [۶] 

١٠ KW =>x١٠ < X<= ۴٠ Kw۴٠ < X<= ٧٠ Kw٧٠ < X<= ١٠٠ Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن های هوایی
٢٣٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و سوم - فن ها

discoupleبازآردن حفاظها و 

و نصب مجدد
١،٣٨۴،٢٣٠ ٠١۴۴٨،٠٩٠١،١۵٣،۵٣٠١،١۵٣،۵٣٠ مورد

بازآردن پولی فن و نصب

مجدد
٢،٨٢۴،٨۵٠ ٠٢٩١٨،٣٨٠٢،۵۶٨،٠۵٠٢،۵۶٨،٠۵٠ مورد

 و اتصاالتactuatorبازآردن 

مربوطه و نصب مجدد
۵٧٩،٧٩٠ ٠٣٠۵٧٩،٧٩٠۵٧٩،٧٩٠ مورد

بازآردن باآس بيرینگ هر پره,

تعمير و نصب مجدد 
٨٨٩،٣۶٠ ٠۴٠٧۴١،١٣٠٧۴١،١٣٠ مورد

بازآردن پره ها، بررسی

فيزیكی و ردیف چينی پره ها

و نصب مجدد

۴،٠۴٣،٠٩٠ ٠۵١،۵۶۵،٩٢٠٢،٩٩۴،٨۵٠٣،٣۶٩،٢۴٠ مورد

بيرون آوردن هاب، بررسی و

نصب مجدد
١،۴۵٣،٠٢٠ ٠۶۴١٢،٣٩٠١،٣٢٠،٩٢٠١،٣٢٠،٩٢٠ مورد

بازآردن و بيرون آوردن بيرینگ

و بيرینگ هوزینگ، بررسی

آنها و نصب مجدد

۴،٨٧٣،٣٧٠ ٠٧٠٢،٩۵٧،١٧٠۴،٠۶١،١۴٠ مورد

١،٩٢٨،٩۵٠در آوردن شفت و نصب مجدد ٠٨٠١،٢۴٧،١٢٠١،۶۶۵،۵٧٠ مورد

بازآردن گيرباآس و نصب

مجدد
٠ ٠٩٠٠٠ مورد

runoutبررسی ابعادی و 

گيری شفت
١،٢٠١،۵٨٠ ١٠٠٩۴٠،۵٨٠١،٢٠١،۵٨٠ مورد

بررسی دمپر، تعمير و نصب

مجدد
١،١۴۶،۶٧٠ ١١٠١،١۴۶،۶٧٠١،١۴۶،۶٧٠ مورد

۶١٧،٩٠٠تنظيم زاویه هر پره ١٢٠٣٢٠،٧١٠۵١۴،٩١٠ 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،۶۴۵،۴٨٠ ١۴٣،٠۵٣،٠٨٠٣،٠۵٣،٠٨٠٣،٣١۴،٠٧٠ مورد

١٢٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw X<= ۴٠ > ١٠واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵]  [۶] 

X<= ١٠ Kw۴٠ < X<= ٧٠ Kw٧٠ < X<= ١۵٠ Kw١۵٠ < X<= ٣٠٠ Kw٣٠٠ < X<= ٧٠٠ Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

دمنده ها
٢٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و سوم - فن ها

discoupleبازآردن حفاظها و 

و نصب مجدد
٩٩۵،٢٧٠٢،٩٨٣،٩٣٠ ١،۴٩٢،٩١٠ ٠١٣٧٢،١١٠۴۴۶،۵۴٠۵٣٨،٣٩٠ مورد

باز آردن فيلتر، تميزآاری و

نصب مجدد
٣٨٨،۴٢٠١،۵۵١،۶٣٠ ۵٨٢،۶٢٠ ٠٢١٣۵،۴٢٠١۶٢،۵١٠١٩۵،٠١٠ مورد

باز آردن آيسنگ و نصب

مجدد
۶٢٣،١۶٠٢،١۴۵،٧٧٠ ١،٢٨٧،۴۶٠ ٠٣١٣۵،۴٢٠١۶٢،۵١٠٣۶۴،٠٢٠ مورد

۶٢٣،١۶٠٢،١۴۵،٧٧٠باز آردن داآت و نصب مجدد ١،٢٨٧،۴۶٠ ٠۴١٣۵،۴٢٠١۶٢،۵١٠٣۶۴،٠٢٠ مورد

بازآردن محفظه بيرینگ و

بيرینگ و بررسی و نصب

مجدد

١،۶۵۵،٧۶٠۶،۶٢٣،٠۵٠ ٣،٣١١،۵٢٠ ٠۵٣٨٨،۴٢٠٨٢٢،۴۵٠١،١٣٨،٨۵٠ مورد

 و بررسی،IGVباز آردن 

تعمير و نصب مجدد
١،١٩۶،۴۵٠٢،٩٨٩،۴۴٠ ١،٧۵٨،۵٠٠ ٠۶٠۶٣۴،۴٠٠٨٧٩،٢۵٠ مورد

٢،٠۵۴،٩٠٠٨،٨٩۵،٩٩٠بازآردن روتور و نصب مجدد ۴،١٠٩،٨٠٠ ٠٧۵۶٣،٨٩٠۶٧۶،۶٧٠٩۶٢،٣۶٠ مورد

٠٠باالنس روتور ٠ ٠٨٠٠٠ مورد

بررسی مجموعه روتور و

انجام تست ها
٧۵٩،٧٣٠١،٨٩٩،٣٢٠ ١،١٣٩،۵٩٠ ٠٩٣٧٩،٨۶٠۴۵۵،٨۴٠۵۴٧،٠٠٠ مورد

٠٠هم محور آردن ٠ ١٠٠٠٠ مورد

Expansion jointباز آردن 

مربوط به داآت
١،١٩٨،٣۵٠٣،۶٠۶،١٣٠ ١،٨٠٣،٠۶٠ ١١٢٧٠،٨۴٠٣٢۵،٠١٠۶٩٩،٨٩٠ مورد

باز کردن و بررسی سيستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

آولر روغن والینها و اجز

٩٨۴،۶۶٠٢،۴۶١،۶۴٠ ١،۴٧۶،٩٩٠ ١٢٠۶١۵،۴١٠٧٣٨،۴٩٠ مورد

بازآردن آب بندها و نصب

مجدد
١،٠۴١،١٣٠٢،٧۵٠،۴٣٠ ١،۵۶١،٧٠٠ ١٣١٣۵،۴٢٠۶۵٠،٧١٠٧٨٠،٨۵٠ مورد

بازآردن و بررسی رینگ

سایشی و نصب مجدد
١،۵٨١،٩٠٠۴،٧۵۶،٧٧٠ ٢،٣٧٨،٣٩٠ ١۴٣٨٨،۴٢٠٧٠١،٢۴٠٩١٨،٠٠٠ مورد

٠٠باز و بستن باالنسينگ درام ٠ ١۵٠٠٠ مورد

١٢۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

مقدمه

١-تجهيزات و سيستم های جانبی شامل گيربكس ها ، آالچ ها، همزن ها، فيلترها، تسمه نقاله ها ، دوده زداها ، اسكرابرها ، اسكيمرها و سيستم دانه
.می باشد (…,Rotoformer , Steel belt, granulation drum & vibratory screen)  بندی گوگرد

٢-قيمت های این بخش برای گيربكس های دارای چرخ دنده به قطر حداآثر ١/۵ متر محاسبه شده است. برای چرخ دنده های باالتر از این قطر به صورت
.ستاره دار محاسبه خواهد شد

 شامل هاپ آاپلينگ ، پولی ها ، تسمه ها ، ممبرین و رابربوش ها خواهد بود.٣coupling-تعمير و رفع اشكال متعلقات 
می باشند. ”Rotor former“و  steel belt “ ،Screen granulation drum “vibratory ”۴- سيستم های دانه بندی گوگرد شامل :

١٢۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
Kw X<=۴٠واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

۴٠ KW<P<=١۵٠ KW١۵٠KW<P<=۵٠٠ KW۵٠٠KW<P<=٢۵٠٠KW٢۵٠٠KW<P<=۵۵٠٠KW
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
۴،٠٣٣،٩٢٠١٠،٣١٩،١٠٠ ٠١٧٣٢،٩٨٠٨٧٩،۵٨٠١،٣٩٣،١٧٠ مورد

٢،۵۵٠،۴٠٠٧،٠۵٢،۵۶٠باز و بستن آاور ٠٢٣٧٠،۵٧٠۴٨٨،٩۶٠٧٧٧،٧٢٠ مورد

بازدید فيزیكی و انجام اندازه

)back lashگيری های اوليه (
٢،۵٧۶،۴٣٠٧،٢١۴،٠٠٠ ٠٣٢۶٢،٢٩٠۴٢١،١٠٠٧١۵،٨٨٠ مورد

 هرBearingبازآردن آاور  

محور و متعلقات و نصب مجدد
۴،٢٩١،۵۴٠١١،٢٧۵،۵۶٠ ٠۴٧٨۴،۵١٠٩۴١،۴١٠١،۶٢٧،٣۵٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
۵،٨۵٨،۶٠٠١۵،٢٣٢،٣۶٠ ٠۵٧٠١،٨٣٠٨۴٢،١٩٠١،۶۶٧،۶۶٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

labyrinthهرگونه سيل)- 

روغن)

۴،۴٢٧،٢۶٠١١،٨٩٠،٧۵٠ ٠۶۶۵٠،٧١٠٧٨٠،٨۵٠١،۶٠٨،۵٧٠ مورد

main oilباز آردن و بستن 

pump
٢،٠٣٧،٣۴٠۵،٧٠۴،۵۵٠ ٠٧٠٧۴١،١٣٠١،١١١،٧٠٠ مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات

main oilسيستم انتقال دور 

pump

١،١٢۴،۵٨٠٣،١٢٠،٧۴٠ ٠٨٠۴۵٩،١٩٠۶٨٨،٧٩٠ مورد

 &gearبيرون آوردن محور 

pinionاز داخل بدنه و نصب 

مجدد آن

٢،٠٣٧،٣۴٠۵،٧٠۴،۵۵٠ ٠٩٣١٨،٨۴٠٣٨٢،۶١٠٧٣٣،۴۴٠ مورد

بررسی فيزیكی و اطمينان از

 و محورgear & pinionصحت  
٢،٨۵۶،٩٠٠٧،۴٧۴،٧۵٠ ١٠۵٧١،٣٨٠۶٨۵،۶۶٠١،٠٢٨،۴٩٠ مورد

بيرون آوردن و نصب مجدد

gear & pinionاز روی محور 
٧،٧٣٠،۶٠٠١٩،٨٧٨،٧٠٠ ١١٩٣۶،٩٧٠١،٢١٨،٠٧٠٢،٨٧١،٣٧٠ مورد

بررسی و رفع عيب از نازل

های مسير روغن
۴١٢،٣٩٠١،٠٣٠،٩٨٠ ١٢٢٠۶،٢٠٠٢۴٧،۴۴٠٢٨٨،۶٧٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و

آنترل نهایی لقی های

مكانيكی مربوط به چرخ دنده

ها

٣،٧٩٨،۶۴٠٩،٨٧۶،۴٧٠ ١٣٧۵٩،٧٣٠٩٨٧،۶۵٠١،۵١٩،۴۶٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی گيربكس ١۴٠٠٠

١٢۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

X<=١٠٠ Kw١٠٠ < X<= ۵٠٠ Kw۵٠٠ < X<= ١٠٠٠ Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

کالچ ها
٢۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن قطعات مجموعه آالچ ٠١١،٣٣٣،٨٧٠٢،٨۶٩،١١٠٣،۴۴٢،٩٣٠ مورد

بررسی یاتاقان و یا تعویض

آن
٠٢٢،٢٣٢،٠۵٠٣،٣۴٨،٠٨٠۴،٠٨٢،۴۵٠ مورد

بررسی بادامك، رینگ داخلی

و رینگ بيرونی و یا تعویض
٠٣١،۵٨۴،۵١٠٢،٣٧۶،٧٧٠٣،٠۵۴،٧٣٠ مورد

بررسی محورهای ورودی و

خروجی و اصالح و تعویض

آنها

٠۴١،۵٨۴،۵١٠٢،٣٧۶،٧٧٠٣،٠۵۴،٧٣٠ مورد

بررسی سيل روغن یا تعویض ٠۵۶۴٧،۵۴٠٩٧١،٣١٠١،۶١٨،٨۵٠ مورد

بررسی سيستم خنك آاری و

تعمير
٠۶٠٠٠ مورد

اسمبل آردن مجموعه ٠٧١،٣٨٨،۶٧٠٢،٠٨٣،٠١٠٢،۵۶۵،١٣٠ مورد

بررسی و رفع اشكال ویا

تعویض دیسك
٠٨١،۵٠٠،١٢٠٢،٣٧۶،۶٧٠٣،٠١۶،۶١٠ مورد

١٢٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [۴] 

X<= ١٠٠ Kw١٠٠ < X<= ٣٠٠ Kw٣٠٠ < X<= ٧٠٠ 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
٠١۶٢٣،۵۶٠٩٩۴،١٣٠١،۶١٧،۶٩٠ مورد

بازآردن سيل و نصب مجدد ٠٢١،٠۴۶،٨٠٠١،۶۴٢،۵۶٠٢،۶٨٩،٣۵٠ مورد

بيرون آوردن پروانه و شفت و

نصب مجدد
٠٣١،٨٧٧،٩۶٠٢،٨۵٣،٨۴٠۴،٢٨٠،٧۶٠ مورد

بررسی و بازدید پروانه و

شفت
٠۴٧۴٨،۶٣٠١،۴٩٧،٢۵٠٢،٢۴۵،٨٨٠ مورد

باز آردن محفظه بيرینگ و

بيرینگ و بررسی و نصب

مجدد

٠۵٢،٠٩٣،۵٩٠٣،٢٨۵،١١٠۴،٩٢٧،۶٧٠ مورد

١٢٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترها
٢۴٠۴۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن و بستن درب محفظه

فيلتر
٠١٧۵٨،٩٨٠ مورد

درآوردن المنت ها، تميزآاری

و یا تعویض و نصب مجدد
٠٢١،١٢٩،۵۵٠ مورد

بررسی، تميزآاری و رفع عيب

محفظه فيلتر
٠٣٣٢٨،٧۴٠ مورد

بررسی و تعویض سيل درب

فيلتر
٠۴٧۵٨،٩٨٠ مورد

بررسی و تعمير مكانيزم

)Change over(
٠۵١،٠١١،٩٨٠ مورد

١٢٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

١٣٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،۶٢٩،٨٧٠ مورد

باز و بستن پایه های موتور و

گيربكس و اتصاالت
٠٢۶٣٧،۶٩٠ مورد

بررسی و رفع اشكال از چرخ

دنده ها
٠٣١،١٠۴،٣٧٠ مورد

رفع اشكال و تعویض لنس و

تيوب
٠۴١،۶٩٢،٣٠٠ مورد

رفع اشكال و تعویض سيل ٠۵۵۵٧،١١٠ مورد

بررسی و تعمير یا تعویض

زنجير
٠۶١،٢٨٨،۴٠٠ مورد

١٣١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 

١
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
٠١۶٣٧،۶٩٠ مورد

بازآردن و بستن چرخ زنجير

آوچك و یا چرخ دنده متصل به

گيربكس

٠٢١،٧٠٧،١۶٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير چرخ زنجير و یا چرخ

دنده بزرگ متصل به دیو

٠٣١،٧٠٧،١۶٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير محورهای عمودی و

افقی حوضچه و یا مخزن

٠۴١،٩۴٢،٣١٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير یاتاقان محور پارو

حوضچه و یا مخزن

٠۵١،٧٠٧،١۶٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير ریل های اطراف دیواره

حوضچه و یا مخزن

٠۶١،٩۴٢،٣١٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير چرخ های زنجير و یا

چرخ دنده مربوط به ریل

٠٧١،۴٧٢،٠٢٠ مورد

بازآردن، بستن و تنظيم زنجير

و یا چرخ دنده محرك پاروها
٠٨١،۴٧٢،٠٢٠ مورد

بازآردن، بستن و تعمير و

تنظيم پاروها
٠٩١،٧٠٧،١۶٠ مورد

باز و بستن و تعمير و تعویض

پولی
١٠١،٧٠٧،١۶٠ مورد

تعویض سيم بكسل ١١١،٣۶٨،٩٧٠ مورد

تعویض چرخ های انتقال

دهنده مجموعه اسكراپر
١٢١،۵٣٠،٣٢٠ مورد

١٣٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

١٣٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴] 

KW ١٠٠=>KW ١٠٠< P <=٢۵٠ KWKW ٢۵٠< P <=۵٠٠ KWKW۵٠٠< P <=١٠٠٠ KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

کاپلينگ ها
٢۴٠٩۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

٢،٢۵١،١٩٠باز و بستن حفاظ ٠١٢١۵،٨٩٠٩٠٠،۴٨٠١،٨٠٠،٩۵٠ مورد

Discouple و Couple۴،٣٠٠،٩٠٠ آردن ٠٢۵٠۵،٩٩٠١،۵١٧،٩٧٠٣،٠٣۵،٩٣٠ مورد

Discouple و Coupleآردن 

آاپلينگ های دنده ای
٣،٧٠۵،۶٧٠ ٠٣۶۴٧،۵۴٠١،۴٨٢،٢٧٠٢،٩۶۴،۵۴٠ مورد

۴،۵٩۴،٨۴٠تعویض آاپلينگ ٠۴١،٢۴٧،١٢٠٢،۴٩۴،٢۵٠٣،٢٧١،٠٨٠ مورد

٢،۴٩۴،٢۵٠تعميرات متعلقات آاپلينگ ٠۵۶٢٣،۵۶٠١،٢۴٧،١٢٠١،٨٧٠،۶٨٠ مورد

۴،٠۴٠،٨۵٠چك و بررسی هم محوری ٠۶٢،٠٠۶،٨۵٠٢،۴۴٩،٧٨٠٣،١۵۵،٠٠٠ مورد

٧،٩٩٢،۶٢٠انجام هم محوری ٠٧٢،۵٧٠،٢٢٠۵،١۴٠،۴۵٠۶،۶۶٠،٧١٠ مورد

هم محور آردن شفت و پولی

ها و تنظيم آشش تسمه

پنکه های هوایی

٠ ٠٨٢،٠۴٢،۴٧٠٠٠ مورد

١٣۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

٠١٢۵۴،۵۴٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢١،۵٩٠ ليتر

تعویض یا رفع اشكال

نشاندهندهای روغن
٠٣٩٠٢،٠٨٠ مورد

١٣۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 

l
رديف

بهاي واحد (ريال)

Tourqe Convertorتعمير  ٢۴١١
٢۴١١۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

tourqeباز و بستن مجموعه 

convertor
٠١٧،٣١۶،٨٢٠ مورد

باز و بستن مجموعه پمپ ٠٢۴،٣٩٧،٩٠٠ مورد

باز و بستن مجموعه توربين ٠٣۴،٣٩٧،٩٠٠ مورد

بررسی وضعيت بيرینگ ها ٠۴١،۵٧۴،۵۵٠ مورد

بررسی وضعيت چرخ دنده ها ٠۵٩۴۶،٩٢٠ مورد

١٣۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

مقدمه

١٣٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
kw ٢٢>X=>۵/۵واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵]  [۶] 

X<=۴ kw٢٢<=X<۵۵ kw۵۵<=X<٧۵ kw٧۵<=X<١۶٠ kw١۶٠<=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

١٩١،٨٠٠٣٨٣،۵٩٠ ٣٨٣،۵٩٠ ٠١١٩١،٨٠٠١٩١،٨٠٠١٩١،٨٠٠ مورد

باز نمودن ، مهار و آاور آردن

اتصاالت آابل های برق و ارت

موتور و نصب آن

٣٢۶،١٨٠۵۴١،١٧٠ ۵۴١،١٧٠ ٠٢١۵٨،٠۵٠٣٢۶،١٨٠٣٠٩،٢٣٠ مورد

باز آردن پایه الكتروموتور و

بستن پس از اتمام آار
١٠٨،٧٣٠١٧۶،٩٨٠ ١٠٨،٧٣٠ ٠٣٧٩،٠٣٠١٠٨،٧٣٠١٠٨،٧٣٠ مورد

حمل و ارسال موتور به آارگاه

جهت تعمير اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

۶٢٣،٧٢٠٧٣٢،۴۵٠ ٧٣٢،۴۵٠ ٠۴۵٩۴،٠٢٠۶٢٣،٧٢٠۶٢٣،٧٢٠ مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

آاپلينگ.
٢٠۴،٧۵٠٢٧٣،٠٠٠ ١٣۶،۵٠٠ ٠۵۵٨،٧٩٠١٣۶،۵٠٠٢٠۴،٧۵٠ مورد

باز و بسته آردن آاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

هواآش ها و سيستم

٢٠۴،٧۵٠٣٣٧،٨٧٠ ١٣۶،۵٠٠ ٠۶۵٨،٧٩٠١٣۶،۵٠٠٢٠۴،٧۵٠ 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.

٣٣۴،۴٩٠۵٣٩،٢۴٠ ۴۶٧،۶١٠ ٠٨١۶٨،٩۴٠١۶۵،۵۵٠٢۶۶،٢۴٠ مورد

٠٠جوشكاری و تعمير در پوشها. ٠ ٠٩٠٠٠ مورد

تميز آاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
١٢٩،٧۴٠٢۵٩،۴٧٠ ١٩۴،۶٠٠ ١٠٣٢،۴٣٠۶۴،٨٧٠٩٧،٣٠٠ مورد

بازدید و عيب یابی از استاتور

و سيم پيچهای آن.
١٠٢،٣٨٠١٨٧،۶١٠ ٢٣۵،١۵٠ ١١٣۴،١٣٠۴٠،٩۵٠۶٨،٢۵٠ مورد

رفع عيب از استاتور و سيم

پيچهای آن.
٧،١٧۶،٧٢٠٢۶،٣٨۴،٣۵٠ ١٩،٧٨٨،٢۶٠ ١٢١،١٣٧،۵۴٠٢،٨۴٣،٨۵٠۵،٢٨٨،٧۴٠ مورد

بازدید و عيب یابی از روتور و

شفت.
٣۵٢،٧٢٠۴٧٠،٢٩٠ ۴٧٠،٢٩٠ ١٣۵٨،٧٩٠١٧۶،٣۶٠٢٣۵،١۵٠ مورد

٠٠رفع عيب از روتور و شفت. ٠ ١۴٠٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس

بلبرینگها و تعویض آنها.
٢٧٣،٠٠٠٩٢٩،١٢٠ ٧۴٣،٣٠٠ ١۵٣۴،١٣٠١٣۶،۵٠٠٢٠۴،٧۵٠ مورد

تميز آاری و سرویس یاتاقانها

و لبيرنها و سيستم روغن

آاری یا تعویض آنها.

٠۵٣۵،١۶٠ ٠ ١۶٠٠٠ مورد

تعمير یاتاقانها و لبيرنتها و

سيستم روغن آاری.
٠۵٣۵،١۶٠ 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

٢٠۴،٧۵٠۴٠٩،۵١٠ ٢٧٣،٠٠٠ ١٩٣۴،١٣٠۶٨،٢۵٠١٣۶،۵٠٠ مورد

١۴٣،٨۵٠١٩١،٨٠٠آمپر گيری و سایر تست ها ۵٧۵،٣٩٠ ٢١۴٧،٩۵٠١٩١،٨٠٠٩۵،٩٠٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی ٠ ٢٢٧٩٣،۴۴٠٠٠

١٣٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
kw X<۵٠٠واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴]  [۵] 

۵٠٠<=X<٩٠٠ kw٩٠٠<=X<٢٢٠٠ kw٢٢٠٠<=X<٣۵٠٠ kw٣۵٠٠<=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

۶١٢،۶۶٠٠ ٠١۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠ مورد

باز نمودن ، مهار و آاور آردن

اتصاالت آابل های برق و ارت

موتور و نصب آن

١،۴۴۵،٢١٠٠ ٠٢٨١٨،۵٠٠٨١٨،۵٠٠١،٠٣۵،٩۶٠ مورد

باز آردن پایه و جدا آردن

آاپلينگ الكتروموتور و بستن

آنها پس از اتمام ك

۴٣۴،٩١٠٠ ٠٣٢١٧،۴۶٠٢١٧،۴۶٠۴٣۴،٩١٠ مورد

حمل و ارسال موتور به آارگاه

جهت تعمير اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

١،۴۶٠،٧٩٠٠ ٠۴٧٢٨،۴٩٠۵۴٩،٧٠٠٧٨٧،۶۵٠ مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

آاپلينگ.
١،١١۴،٩۴٠٠ ٠۵٣٧١،۶۵٠۵۵٧،۴٧٠٧۴٣،٣٠٠ مورد

باز و بسته آردن آاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

هواآش ها و سيستم

١،٠٠۶،٨۵٠٠ ٠۶۴٠٢،٧۴٠۵٠٣،۴٢٠٨٠۵،۴٨٠ 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،٩٢٣،١١٠٠ ٠٨١،٣٠٩،۵۵٠١،۵٢٧،٨١٠١،٧۴۶،٠۶٠ مورد

٠٠جوشكاری و تعمير در پوشها. ٠٩٠٠٠ مورد

تميز آاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
۴۴٨،۴۶٠٠ ١٠۴٢٠،٢۴٠۵٨١،٠٠٠٨٣٧،۶٧٠ مورد

بازدید و عيب یابی از استاتور

و سيم پيچهای آن.
۵۶٢،٨۴٠٠ ١١١٨٧،۶١٠١٨٧،۶١٠۵۶٧،٠٢٠ مورد

رفع عيب از استاتور و سيم

پيچهای آن.
٠٠ ١٢٣٩،۵٧۶،۵٢٠۴۶،١٧٢،۶١٠٠ مورد

بازدید و عيب یابی از روتور و

شفت.
١،۴۶٠،٠٧٠٠ ١٣۴٢٢،٧۶٠۴٢٢،٧۶٠١،٠٣٧،٣١٠ مورد

٠٠رفع عيب از روتور و شفت. ١۴٠٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس

بلبرینگها و تعویض آنها.
٠٠ ١۵٩٢٩،١٢٠٣٧١،۶۵٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس یاتاقانها

و لبيرنها و سيستم روغن

آاری یا تعویض آنها.

١،۶٢٣،٨٧٠٠ ١۶٣۶۴،٨٨٠٨٣۵،١٧٠١،٢۶٢،١١٠ مورد

تعمير یاتاقانها و لبيرنتها و

سيستم روغن آاری.
١،٣٧٠،٠٢٠٠ ١٧٣۶۴،٨٨٠٨٣۵،١٧٠١،٢۶٢،١١٠ مورد

سرویس و بازو بستن

تجهيزات نشان دهنده دما و

لرزش پس از تنظيم ، تعمير و

۶۵۶،۶٠٠٠ ١٨٣٨٣،۵٩٠۵٧۵،٣٩٠٧١١،٨٩٠ مورد

بازدید ، تعمير یا تعویض و

آچارآشی جعبه اتصال موتور

و تعویض الستيكهای آ

١،٣١٣،١٩٠٠ ١٩۴۶۴،٨٠٠۶۵۶،۶٠٠٩٨۴،٨٩٠ مورد

آمپرگيری و سایر تستهای

الزم جهت صحت آار موتور.
۵۴۴،٩۵٠٠ ٢٠۵۴۴،٩۵٠۵۴۴،٩۵٠٩۵٣،٣٩٠ مورد

١٣٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

مقدمه

.، تست الكل خواهد بود GC ١-تست های روغن شامل : تست دی الكتریك روغن و تست های خاص شامل:  تست شيميایی روغن، تست

١۴٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣]  [۴] 

X<=١٢۵٠ KVA١٢۵٠<X<=۶٣٠٠ KVA۶٣٠٠<X<=١۵٠٠٠ KVAKVA١۵٠٠٠<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

۴٩٢،۴۵٠ ٠١٣٢٨،٣٠٠٣٢٨،٣٠٠٣٢٨،٣٠٠ مورد

بازآردن متعلقات، درپوش

های جعبه اتصال ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنها و

١،٧۶٧،٧٢٠ ٠٢٧۴٣،٣٠٠٧۴٣،٣٠٠٩٢٩،١٢٠ مورد

بازآردن اتصاالت ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنها
٢،٧٩١،۴٧٠ ٠٣١،١١۴،٩۴٠١،٣٠٠،٧٧٠١،۴٨۶،۵٩٠ مورد

تميزآاری و آچارآشی

اتصاالت
۶٩٠،٣٠٠ ٠۴٢٣٠،١٠٠٣۴۵،١۵٠۴۶٠،٢٠٠ مورد

تعویض مقره جهت رفع

نشتی و تنظيم برق گيرها
۶،٩٨۵،١۴٠ ٠۵١،۴٢٨،۵٨٠١،٨٩۶،١۴٠٢،٣۶٣،۶٩٠ مورد

بازدید و تميزآاری خنك آننده

ها (رادیاتورها و فن ها و...)
٢،١٣۶،٠٢٠ ٠۶٣٧٠،٨١٠۵۵۶،٢١٠٧۴١،۶٢٠ مورد

رفع عيب نشتی از بدنه

ترانسفورماتور
۶۵٧،۴٨٠ ٠٧۶۵٧،۴٨٠۶۵٧،۴٨٠۶۵٧،۴٨٠ مورد

تست و یا تعویض نشاندهنده

ها و آالرم ها و تریپ ها
١،٢٢۵،٣٣٠ ٠٨٨١۶،٨٩٠٨١۶،٨٩٠٨١۶،٨٩٠ مورد

٢،٢١٧،۵٨٠بازدید  از سيم پيچ و هسته ٠٩۵٢١،۶٠٠٧٨٢،۴٠٠١،٠۴٣،٢٠٠ مورد

١،۶٣٣،٧٧٠بازدید  و تغيير تپ چنجرها ١٠۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠٨١۶،٨٩٠ مورد

١،۵۶۶،۵٨٠وآيوم آردن و تزریق گاز ازت ١١٣٩١،۶۴٠۵٨٧،۴٧٠٧٨٣،٢٩٠ مورد

تست های عایقی و اهمی

ترانسفورماتور (طبق

استاندارد)

٨١۶،٨٩٠ ١٢۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠۶١٢،۶۶٠ مورد

٢٨٧،۶٩٠تست دی الكتریك روغن ١٣٢٨٧،۶٩٠٢٨٧،۶٩٠٢٨٧،۶٩٠ مورد

نمونه گيری جهت تست های

خاص روغن (از جمله تست

، تستGCشيميایی روغن، 

الكل، تصفيه شيميای

١٩١،٨٠٠ ١۴١٩١،٨٠٠١٩١،٨٠٠١٩١،٨٠٠ مورد

١،٣١٠تصفيه یا تعویض روغن ١۵١،٣١٠١،٣١٠١،٣١٠ ليتر

۵٧٠،٧٨٠تعویض یا احيای رطوبت گير ١۶٢٨۵،٣٩٠٢٨۵،٣٩٠٢٨۵،٣٩٠ مورد

۴٣٧،۵٩٠تعویض محفظه رطوبت گير ١٧٢١٨،٧٩٠٢١٨،٧٩٠٢١٨،٧٩٠ مورد

٠تعميرات اساسی ١٨٠٠٠ دستگاه

١۴١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
٢۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

بازدید و نظافت و آچارآشی ٠١۶٣۴،٣۶٠ مورد

تست و عيب یابی و ترميم ٠٢١،٠۵٢،٠٧٠ مورد

١۴٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

مقدمه

١-درتعميرات ژنراتور برای ترميم هسته ، هزینه براساس ميزان ترميم در نظر گرفته می شود و همينطور در ردیف های تعویض هسته نيز به دليل وجود
ورق های تعویض براساس نسبت

. تعویض انجام شده، هزینه محاسبه گردد
٢-در تعميرات ژنراتور درصورت اعمال سيم پيچی و عایق آاری استاتور و روتور، سایر ردیف های ترميم عایقكاری و سيم پيچی مندرج در این فصل تعلق نمی

.گيرد
.٣-در ردیف های "ساخت و تعویض" و"ترميم و تعمير" محور، ارائه تایيدیه مطابق جنس ، سختی و صيقلی بودن الزامی خواهد بود

. ۴-تهيه تجهيزات و اجناس مصرفی در ردیف های تعميرات ژنراتور مستتر می باشد
۵-در انجام عمليات تعميرات ژنراتور، چنانچه "ژنراتورهای تحریك" جا به جا شود از ردیف " قطع برق و جداآردن سوئيچ سيستم با ژنراتور تحریك" استفاده

.می گردد
.۶-در مورد بازآردن درپوش ها آه دارای حداقل یك وحداآثر سه درپوش می باشد در هنگام قيمت گذاری ميزان ميانگين آن در نظر گرفته شده است

.لحاظ شده است TAG OUT , LOCK OUT ٧-در بهای ردیف"قطع برق ورودی تابلو و نصب تخته خطر" عمليات

١۴٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

X<=١٠ MWMW ٣٠=>X>١٠MWMW ۵٠=>X>٣٠MW
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

٠١۵۴٧،٧٠٠۵۴٧،٧٠٠۵۴٧،٧٠٠ مورد

باز آردن آليه درپوشها و

بستن مجدد آنها
٠٢٢١،٩٢۵،٢٢٠٢٩،٢٣٣،۶٢٠۴٣،٨۵٠،۴٣٠ مورد

باز نمودن پایه های زغال روی

رینگهای ارتباطی

)  حلقهSLIP RINGژنراتور(

ها و بستن مجدد

٠٣۴،۵٠٧،۵۵٠۵،۶٣۴،۴٣٠۶،٧۶١،٣٢٠ مورد

باز نمودن آليه قطعات اتاقك

تحریك و بستن مجدد آنها
٠۴١٢،۶٠٠،۵٨٠٢٠،٣٢۴،۶۵٠٢٧،۶٣٣،٠۵٠ 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

١٠٧،٨٨۴،۴٨٠١٠،۵١٢،۶۴٠١٣،١۴٠،٧٩٠ 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

١٣٧،٨٨۴،۴٨٠١١،۶٩٣،۴۵٠١۴،۶١۶،٨١٠ مورد

بازدید و تميزآاری ذغال ها و

جاروبك ها و آلكتور یا رینگ

ها

١۴۵٩۶،١٠٠٨٩۴،١۴٠١،١٩٢،١٩٠ مورد

تعویض ذغال های سيستم

تحریك
١۵١،۶٣٣،٧٧٠٢،۴۵٠،۶۶٠٣،٢۶٧،۵۵٠ 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
١٨١۴،۶۶٧،٩٧٠٢٧،۵٠٢،۴۵٠۴١،٢۵٣،۶٧٠ مورد

١۴۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

X<=١٠ MWMW ٣٠=>X>١٠MWMW ۵٠=>X>٣٠MW
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

١٩۶،۵٢١،۴٧٠١۶،٧۵۶،۵٣٠٠ مورد

بازدید و آزمایش گوه های

داخل شيارهای سيم پيچ

استاتور و روتور

٢٠٨،٣۴۵،۶٠٠١۵،۶۴٨،٠٠٠٢۶،٠٧٩،٩٩٠ مورد

تميز آاری روتور و استاتور و

محفظه زیر ژنراتورطبق

دستورالعملها  

٢١١٨،٩٢٠،١۵٠٢٨،٣٨٠،٢٣٠٣٧،٨۴٠،٣٠٠ مورد

انجام تست های سالمت

مكانيكی روتور و اجزای آن
٢٢٧،٣٣١،١٩٠٨،۵٠٧،٧٨٠٩،۶٨۴،٣٧٠ مورد

رنگ آميزی عایقی روتور و

استاتور(وارنيش)
٢٣٢،۶٣٨،۴٣٠٣،٩۵٧،۶۵٠۵،٢٧۶،٨٧٠ مورد

انجام آليه آزمایشات سالمت

الكتریكی و عایقی روتور و

استاتور 

٢۴٨،٢٣۵،١٣٠۶،١٧۶،٣۴٠۵،١۴۶،٩۵٠ مورد

تست سالمت قطعات و

عناصر نيمه هادی گردان

(نصب شده روی روتور)

٢۵١٠،٢٩٧،۴٣٠١٠،٢٩٧،۴٣٠١٠،٢٩٧،۴٣٠ مورد

AIRاندازه گيری فواصل (

GAPبين روتور و استاتور  (
٢۶۵،١۴٨،٧١٠۵،١۴٨،٧١٠۵،١۴٨،٧١٠ 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

١۴۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

X<=١٠ MWMW ٣٠=>X>١٠MWMW ۵٠=>X>٣٠MW
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

۵٠۵،٣١٧،٢۴٠٨،۵٠٧،۵٩٠١٢،٧۶١،٣٩٠ مورد

تهيه وتعویض اتصاالت اصلی

سيم بندی ژنراتور و عایق

آاری مناسب آنها

۵١۵،٣١٧،٢۴٠٠٠ 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

تست بی باری و بارداری و

اندازه گيری لرزش در حضور

نماینده آارفرما

۵٧٠٠٠ مورد

١۴۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

X<=١٠ MWMW ٣٠=>X>١٠MWMW ۵٠=>X>٣٠MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

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
۶٠١١،٧۴۵،۵۴٠١۴،۶٨١،٩٣٠١٩،۵٧۵،٩١٠ مورد

١۴٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

٠١۵۴٩،١۵٠ مورد

باز آردن آليه درپوشها و

بستن مجدد آنها پس از اتمام

آار

٠٢۴،٣٨۵،٠۴٠ مورد

باز نمودن پایه های زغال روی

رینگهای ارتباطی سيستم یا

ژنراتور تحریك

٠٣١،۶٩٠،٣٣٠ مورد

جدا نمودن سيستم تحریك از

ژنراتور (بصورت مكانيكی و

الكتریكی) و بستن مجدد

٠۴٩،١١٣،۴٩٠ مورد

باز نمودن یاتاقانها و بيرینگها و

بستن مجدد
٠۵٣،٧۵٢،٠٧٠ مورد

بيرون آشيدن روتور و قرار

دادن آن روی پایه و جازدن

مجدد

٠۶١١،۶١٠،۶٨٠ مورد

جابجایی استاتور و قرار دادن

آن در محل مناسب جهت

بازدید و تعميرات و نصب

مجدد

٠٧٩،۵٩٣،۶٢٠ مورد

تميز آاری روتور و استاتور

طبق دستورالعملها
٠٨۴،١۵٨،۴٢٠ مورد

انجام تست های سالمت

ENDمكانيكی روتور خصوصا 

RING

٠٩٠ مورد

رنگ آميزی عایقی روتور و

استاتور(وارنيش)
١٠۶۵٩،۶١٠ مورد

انجام آليه آزمایشات سالمت

الكتریكی و مغناطيسی روتور

و دیودها و نيمه ها

١١۴،١١٧،۵۶٠ مورد

AIRاندازه گيری فواصل (

GAPبين روتور و استاتور  (
١٢٢،۵٧۴،٣۶٠ 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

١۴۵٩۶،١٠٠ مورد

تعویض ذغال های ژنراتور

تحریك
١۵٨١۶،٨٩٠ 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

١۴٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

١۴٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،۶٠٨،٠٠٠ مورد

تهيه و تعویض اتصاالت اصلی

سيم بندی ژنراتور تحریك و

عایق آاری مناسب آنه

۴١٢،٠٨۶،۴٠٠ 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

١۵٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

مقدمه

١-چنانچه نياز به نصب جدید هر یك از تجهيزات داخل تابلو همراه با سيم آشی، سرسيم بندی و تكميل تا مرحله راه اندازی باشد ، هزینه آن مطابق ردیف
مندرج در این فصل با اعمال

. ضریب ١/۵٠ اعمال می گردد
.دار و ضد انفجار می باشد IP ٢-تابلو های مورد بحث در این فصل شامل آليه تابلوهای

٣-ردیف آزمایشات ثانویه رله ، شامل تعداد و انواع تست خواهد بود و برای آزمایشات اول ١٠٠%  مبلغ ردیف و برای آزمایشات بعدی ١٠% قيمت مربوط
.پرداخت می گردد

۴-در ردیف “ بازدید و تميزآاری و آچار آشی تجهيزات وترمينال های قدرت و آنترل” پيدا آردن نقاط معيوب و خراب و گزارشات مربوط به آن لحاظ شده
.است

.۵-ردیف “ تعمير و تعویض قطعات مكانيكی “ شامل چرخ دنده ها ، فنرهای شارژ ، اهرمهای ارتباطی وآليه قطعات می باشد
، فيوزها ، آليدها ، ترمينال ورودی- خروجی و ثابت ( جامپر) وآليه۶CT  ،PT-ردیف “ تعمير و تعویض مدار فرمان “ شامل : موتور شارژر ، آنتاآتورها ، 

.قطعات برقی مرتبط می باشد
.٧-ردیف “ تعمير و تعویض مدار قدرت “ شامل : جامپر ، فيوزها ، آليدها ، آنتاآتورها و آليه قطعات برقی مرتبط می باشد

٨-در ارتباط با ردیف  تابلوها ، “ تعمير و تعویض آليدهای آنترل و مدارات فرمان “ شامل : ادوات و تجهيزات فرمان و اندازه گيری روی تابلو و داخل واحد مد
.نظر می باشد

.سوئيچهای لرزشی“  جزو" تعمير و تعویض آليد های آنترل و مدارات فرمان" تابلوها در نظر گرفته شد“٩-
١٠-در ردیف های تعميراتی تابلو، منظور از مورد یك ستون داخل تابلو شامل تعدادی محفظه آليد و متعلقات مربوطه آه از یك شينه اصلی تغذیه می گردد

 .، می باشد
.١١-آزمایش  نهایی آليد شامل : تست رله های حفاظتی،ارائه مستندات و عایقی سوئيچ و دریافت گواهی تائيد می باشد

شامل : تعویض یا تنظيم سطح روغن ، تزریق گاز یا تعویض آپسول (سل ) ، تعویض آب بندها جهت MV,HVتعویض و تزریق گاز یا روغن “ در آليدهای “١٢-
SF۶ و  OCB ،VCB آليدهای

.می باشد 

١۵١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

V<=١٠٠٠١٠٠٠<V<٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠<=V<=٣٣٠٠٠
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

٠١۵١۴،٧٠٠۵١۴،٧٠٠٧٧٢،٠۴٠ مورد

بازدید و تميزآاری تجهيزات

آنترل و فرمان تابلو
٠٢٩٩١،١٩٠١،۵٨٢،۶٨٠٢،٧٩٩،٢۶٠ مورد

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

های مدارات آنترل
٠٣۵۴۵،٠١٠٨١٧،۵٢٠٢،۶١٣،٣۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض نشاندهنده ٠۴٣٣٢،۵١٠٣٣٢،۵١٠۶۶۵،٠١٠ مورد

تعمير و یا تعویض تجهيزات

اندازه گيری و قطعات مربوطه

)CT و PT(

٠۵۵۴٩،١۵٠١،۶۴٧،۴۶٠۴،۵۶٩،٩۵٠ مورد

تعمير و یا تعویض رله های

آنترل آمكی و تایمرها
٠۶۵۴٩،١۵٠۵۴٩،١۵٠١،٠٩٨،٣١٠ مورد

تعمير و یا تعویض آليدهای

آنترل ومدارات فرمان
٠٧۵۴٩،١۵٠۵۴٩،١۵٠٣،٠١۵،۴٨٠ مورد

بازدید و تميزآاری شينه ها و

اتصاالت مربوطه
٠٨٨٧٢،٩١٠١،٧۴۵،٨٣٠۴،٩۵۶،١٠٠ مورد

آچارآشی شينه ها و

اتصاالت مربوطه
٠٩٨٧٢،٩١٠١،٣٠٩،٣٧٠٣،٠۵٢،٠۴٠ مورد

عایقكاری شينه ها و اتصاالت

مربوطه
١٠۴٣۵،۵٩٠٨٧١،١٨٠٢،١٧۵،۶۶٠ مورد

تست عایقی شينه ها ١١۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠١،٣٠۴،۴٨٠ مورد

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
١٢٠٠٠ مورد

آزمایشات اوليه جهت رله

های حفاظتی
١٣۵۴٩،١۵٠۵۴٩،١۵٠٠ مورد

آزمایشات ثانویه جهت رله

های حفاظتی
١۴۵۴٩،١۵٠۵۴٩،١۵٠٠ مورد

تعویض فيوزها و پایه فيوزها ١۵۴٣۵،۵٩٠٨٧١،١٨٠٢،١٧۵،۶۶٠ مورد

تميزآاری و تعمير اتصاالت

ارت تابلو
١۶۴٣۵،۵٩٠۴٣۵،۵٩٠۴٣۵،۵٩٠ مورد

تميزآاری، آچارآشی، اندازه

گيری و بازرسی از آليه

تجهيزات تابلوی مقاومت

اتصال زمين

١٧٠١،١٠١،٢٩٠٠ مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمين
١٨٠۴،٣۵١،٣٢٠٠ مورد

بازآردن، سرویس، آچارآشی

تست عایقی و بستن و آب

بندی باس داآت

١٩۴٣۵،۵٩٠۶۵٣،٣٩٠٠ مورد

تعمير باس داآت ٢٠٠٠٠ متر

تميزآاری، آچارآشی و

بازبينی آليه تابلوهای اصلی

و فرعی سيستم های تحریك

٢١١٠،٢٩٣،٩١٠٠٠ مورد

تعمير یا تعویض شينه ها ٢٢۵،٢٢۶،۶٨٠٧،٨۴٠،٠٢٠٧،٧۶٣،٩٩٠ مورد

١۵٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

V<=١٠٠٠١٠٠٠<V<٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠<=V<=٣٣٠٠٠
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

٠١٢٩٨،٠۵٠٢٩٨،٠۵٠٢٩٨،٠۵٠ مورد

بازدید و تعویض فيوز قدرت و

 آردنResetفرمان و 
٠٢٢٩٨،٠۵٠٢٩٨،٠۵٠٢٩٨،٠۵٠ مورد

بازدید و تميزآاری و

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

های مدارات آنترل و قدرت

٠٣۵٩۶،١٠٠١،١٩٢،١٩٠١،٧٨٨،٢٩٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مدار فرمان
٠۴٢٩٨،٠۵٠٢٩٨،٠۵٠٢٩٨،٠۵٠ مورد

تعمير و یا تعویض رله های

حفاظتی
٠۵٨١٢،٧۴٠٨١٢،٧۴٠٨١٢،٧۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مدار قدرت
٠۶۵٩۶،١٠٠١،١٩٢،١٩٠١،٧٨٨،٢٩٠ مورد

تميزآاری و روانكاری

بخشهای مكانيكی آليد
٠٧۵٩۶،١٠٠١،١٩٢،١٩٠١،۴٩٠،٢۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مكانيكی
٠٨١،٧۵۵،٠۴٠٢،١٩٣،٨٠٠٢،١٩٣،٨٠٠ مورد

تعویض و تزریق گاز یا روغن

HV و MVدر آليدهای 
٠٩٠١،٠٢٣،٠۶٠١،٠٢٣،٠۶٠ مورد

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
١٠٠٠٠ مورد

آزمایش نهایی آليد ١١٨١۶،٨٩٠٨١۶،٨٩٠٨١۶،٨٩٠ مورد

تست هدایت الكتریكی ١٢٨١۶،٨٩٠٨١۶،٨٩٠٨١۶،٨٩٠ مورد

تست فشار گاز ١٣٠۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠ مورد

١۵٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

مقدمه

١-ردیف های مربوط به تعميرات چراغ ها (فيتينگ) شامل بازآردن، تميزآاری، شستشوی رفلكتور، شستشوی بدنه و آاور چراغ یا تعویض آاور، رفلكتور یا
شيشه، تعویض چوك یا

 استارت یا باالست یا جرقه زن، تعویض المپ، تعویض یا تعمير یا ترميم سيم آشی داخلی، تعویض پایه المپ یا سرپيچ و آب بندی مجموعه چراغ و سایر
قطعات موجود در چراغ ميباشد  

٢-درصورت تعویض چراغ ها (فيتينگ)، ردیف های تعميرات ١ الی ۶، با اعمال ضریب٠٫۶ محاسبه ميشوند آه بهای حاصل شامل ٣٠ درصد بابت بازآردن و
جمع آوری و ٧٠ درصد بابت

. آماده سازی و نصب ميباشد
.٣-منظور از ردیف رفع عيب از مدار تغذیه روشنایی، عيب یابی و تعمير سيم آشی مسير برق رسانی به چراغ ها ميباشد

. خواهد بود WATER PROOFو EX،WEATHER PROOF ۴-ردیف های مربوط به روشنایی صنعتی شامل آليه چراغ های
۵-ردیف تعمير چراغ ها و فيتينگهای صنعتی شامل: المپ ، جرقه زن ، سرپيچ ،باالست،سيم بندی ،آب بندی،شيشه، محافظ و سایر قطعات مرتبط خواهد

.بود

١۵۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،

٠١١٨٧،٢١٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

 از ن٢٠٠Wمدادی تا و 

٠٢١٨٧،٢١٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

٢٠٠Wمدادی باالتر از 

٠٣٢٨٠،٨١٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فلورسنت از نوع غيرصنعتی
٠۴٩٣،۶٠٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

 از ن٢٠٠Wمدادی تا و 

٠۵٩٣،۶٠٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

٢٠٠Wمدادی باالتر از 

٠۶١٨٧،٢١٠ عدد

تعمير و تعویض چراغ های

(فيتينگ) خطر هوایی
٠٧٧۴٨،٨٣٠ عدد

تنظيم و تعویض فتوسل یا

تایمر (ساعت نجومی)
٠٨١٨٧،٢١٠ عدد

رفع عيب از مدار تغذیه

روشنایی
٠٩۵۶۶،٢١٠ مورد

تعویض یا نصب فيتينگ

روشنایی صنعتی یا ضدآب
١٠۵۶١،۶٢٠ مورد

تعویض یا نصب فيتينگ

روشنایی غيرصنعتی
١١٣٧۴،۴١٠ مورد

تعویض یا نصب پایه روشنایی

 متر همراه با متعلقات٩تا 

الکتریکی

١٢١،۶۴٠،۶٣٠ مورد

تعویض یا نصب داکت فلزی تا

 سانتيمتر۵
١٣١۴٠،۴٠٠ متر

تعویض یا نصب داکت

 سانتيمتر۵پالستيکی تا 
١۴٩٣،۶٠٠ متر

١۵۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

مقدمه

.١-ردیف های این فصل برمبنای آابل های تك رشته بدون غالف ميباشد
٢-چنانچه عمليات فوق بر روی آابل های سه فاز اجرا گردد، به استثنای ردیف هفتم از زیرفصل "خطوط زیرزمينی-آابل های قدرت" و ردیف ششم از زیر

فصل خطوط "زیرزمينی-آابل
. های آنترل" ضریب ١/٣٠ منظور ميگردد

٣-چنانچه عمليات فوق بر روی آابل های دارای غالف (فلزی یا فلزی سربی) اجرا گردد، برای ردیف های ششم، هفتم و هشتم و دهم از زیرفصل  "خطوط
زیرزمينی-آابل های قدرت" و

. ردیف پنجم، ششم و هفتم و هشتم از زیر فصل خطوط "زیرزمينی-آابل های آنترل" ضریب ١/٣٠ منظور ميگردد
.۴-برای جمع آوری ادوات و تجهيزات معيوب ،۵٠ درصد بهای ردیف ها محاسبه می گردد

۵-منظور از آابل سه فاز در ردیف ها ، آابل های زره دار  دارای سه سيم (آرمر دار و غالف سربی)می باشد به ازای هر  رشته سيم اضافه ٣٠ درصد  به
بهای هر ردیف اضافه ميگردد،

 همچنين در صورت استفاده از آابل تك سيم ۴٠ درصد به بهای هر ردیف اضافه می گردد در صورت استفاده از آابل های بدون غالف سربی ٧٠ درصد
بهای ردیف و در صورت استفاده از

. آابل های بدون آرمر و بدون غالف سربی ۵٠ درصد بهای ردیف محاسبه می گردد

١۵۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

٠١۵١۴،٧٠٠ مورد

اهم چك و تلفن چك ٠٢۵١۴،٧٠٠ مورد

عيب یابی با دستگاه های

Undergroundعيب یاب (

Cable Fault Finder(

٠٣٠ مورد

تست عایقی ٠۴۵١۴،٧٠٠ مورد

سرسيم بندی ٠۵١،٠٢٩،٣٩٠ مورد

نصب گلند ٠۶٢٩٨،٠۵٠ مورد

مفصل بندی ٠٧٨٧٧،۵٢٠ مورد

آابل آشی تعميراتی ٠٨١٢٣،۴٨٠ مترطول

١۵٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

V<=١٠٠٠١٠٠٠<V<=٣٣٠٠٠
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

٠١٢٩٨،٠۵٠٠ مورد

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

٢۵مهار و وصل آردن از سایز 

 ميليمترمربع٩۵تا 

٠٢۴۴٧،٠٧٠٧٧٢،٠۴٠ مورد

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مهار و وصل آردن از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠

٠٣۵٩۶،١٠٠١،٠٢٩،٣٩٠ مورد

اهم چك و تلفن چك ٠۴۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠ مورد

عيب یابی با دستگاه های

Undergroundعيب یاب (

Cable Fault Finder(

٠۵٠٠ مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
٠۶٢٠۴،٢٢٠٢٠۴،٢٢٠ مورد

High potتست  ٠٧٠۵١۴،٧٠٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز تا سایز

ميليمترمربع١۶
٠٨٣٣٢،۵١٠٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز  از

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سایز 
٠٩۴٩٨،٧۶٠٢،٢٧۴،۵٣٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز  از

 ميليمترمربع به باال١٢٠سایز 
١٠۶۶۵،٠١٠٣،٧٩٠،٨٨٠ مورد

نصب گلند سه فاز  تا

ميليمترمربع١۶سایز
١١٣٣٢،۵١٠٠ مورد

نصب گلند سه فاز  از سایز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵
١٢۴٩٨،٧۶٠١،٠٩٨،٣١٠ مورد

نصب گلندسه فاز از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠
١٣۶۶۵،٠١٠١،۶۴٧،۴۶٠ مورد

مفصل بندی سه فاز تا سایز

ميليمترمربع١۶
١۵١،٠١۴،١۴٠٠ مورد

مفصل بندی سه فاز  از سایز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵
١۶١،۵٢١،٢١٠٢،٨٩۴،٨٧٠ مورد

مفصل بندی سه فاز از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠
١٧٢،٠٢٨،٢٧٠۵،٧٨٩،٧٣٠ مورد

تست توالی فازها ١٩۴٠٨،۴۴٠۴٠٨،۴۴٠ مورد

آابل آشی تعميراتی سه فاز

ميليمترمربع١۶تا سایز 
٢٠٧٩،٨۵٠٠ متر

آابل آشی تعميراتی سه فاز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵از سایز 
٢١١۵٩،٧٠٠١۵٩،٧٠٠ متر

آابل آشی تعميراتی سه فاز

 ميليمترمربع به١٢٠از سایز 

باال

٢٢٢٣٩،۵۴٠٢٣٩،۵۴٠ متر

١۵٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

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

مقدمه

.١-ردیف تست باتری شامل اندازه گيری ولتاژ، اندازه گيری غلظت، تميزآاری (گریس آاری یا وازلين در صورت نياز)، اضافه آردن آب مقطر می باشد
٢-ردیف احيای باتری شامل تخليه الكتریكی، بازآردن و بستن اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و جابجایی و تخليه الكتروليت، شستشو با آب مقطر و مایع

مخصوص، شارژ و دشارژ و شارژ
.)الكتروليت از ردیف مربوط به ساخت و پرآردن الكتروليت استفاده می شود می باشدcell oil مجدد جهت احيا و اضافه نمودن (

.٣-آليه عمليات مربوط به باتری براساس دستورالعمل های شرآت سازنده باتری و ابالغ آارفرما می باشد
۴-تعویض باتری شامل بازآردن باتری معيوب و انتقال به محل مناسب، تحویل باتری نو از انبار، پرآردن الكتروليت، شارژ اوليه، دشارژ و شارژ مجدد، اضافه

و نصب و آماده cell oil نمودن
. به آار نمودن باتری در محل مربوطه (تزریق الكتروليت از ردیف مربوط به آماده سازی و پرآردن الكتروليت استفاده می شود) می باشد

-۵Set عبارت است از مجموعه باتری های به آار رفته در یك سيستم برق پایدار می باشد.

١۵٩



١٣٩۵تعميرات 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

 [١] 

١
رديف

بهاي واحد (ريال)

باتری
٣١٠١۶٢

گروه کد

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

تست های باتری ٠١۶،۶٢٠ CELL

ساخت و پرآردن الكتروليت ٠٢١١١،٠٨٠ ليتر

Capacityتست ظرفيت (

Testیا عمليات شارژ و (

دشارژ باتری

٠٣٢،۴١٠،۶٧٠ SET

احيای باتری یا آماده سازی

باتری جدید
٠۴٠ CELL

تست امپدانس باتری ٠۵٨،٨٠٠ CELL

تعویض باتری ٠۶١٠٢،٩۴٠ CELL

١۶٠



١٣٩۵تعميرات 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

 [١] 
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

٠١۴٠٨،۴۴٠ دستگاه

بازدید و تميزآاری تجهيزات ٠٢٣٧٩،٠٠٠ دستگاه

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

ها
٠٣۵٩۶،١٠٠ دستگاه

تعمير و یا تعویض ادوات و

مدارات الكترونيك
٠۴۵٩۶،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

١۶١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

فصل سی و دوم - شبكه هوایی

مقدمه

.و دژنكتور از فصل آليدها استفاده می گردد recloser ١-بهای تعمير

١۶٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 

٣٣٠٠<V<=٢٠٠٠٠
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوایی
٣٢٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

تعویض فيوز آات اوت ٠١١،٠٢٩،٣٩٠ عدد

تعویض پایه فيوز آات اوت ٠٢١،۵۴۴،٠٩٠ عدد

تعمير آرم و آراس آرم ٠٣١،۵۴۴،٠٩٠ عدد

تعویض آرم و آراس آرم ٠۴٣،٩٣٢،۴۴٠ 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

١۶٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

مقدمه

"" OUT DOORخواهد بود ، چنانچه تعویض فوق در محيط  "IN DOOR"بر مبنای انجام آار در  "SURGE ARRESTER" ١-ردیف "تعویض
.باشد ضریب افزایشی ١/٣٠ اعمال می گردد 

١۶۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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)

٠١٩،٩٩٠ عدد

اندازه گيری مقاومت ارت ٠٢١۴،٩٠٠ عدد

عمليات جوش انفجاری

)Cadweld(
٠٣۵٨،۵٨٠ عدد

تعمير و تعویض صاعقه گير ٠۴٢٩٨،٠۵٠ عدد

بازسازی و رفع اشكال بخش

الكتریكال چاه ارت
٠۶٢۴۶،٩۶٠ مورد

 درSurge arresterتعویض 

 آيلوولت٣٣شبكه - لغایت 
٠٨۴۵١،١٩٠ مورد

 درSurge arresterتعویض 

 آيلوولت٣٣شبكه - باالتر از 
٠٩٧٧٨،٨٩٠ مورد

 درSurge arresterتست 

شبكه
١١۴٠٨،۴۴٠ مورد

١۶۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

مقدمه

١-تامين روشنایی موقت تا ۴٨ ولت (هندالمپ) شامل تحویل مصالح از انبار آارفرما، آماده سازی، آابل اندازی، روشن نمودن مستمر هندالمپ، تعميرات
موردی، جمع آوری و تميزآاری

. آابل و چراغ پس از اتمام آار و عودت به انبار آارفرما می باشد
٢-تامين ترانس روشنایی سيار شامل تحویل مصالح از انبار آارفرما، آماده سازی، نصب در محل مورد نياز، برق دار آردن ترانس، آماده به آار نمودن

مستمر، جمع آوری و تميزآاری پس
. از اتمام آار و عودت به انبار آارفرما می باشد

.٣-طول آابل روشنایی موقت تا طول ٢۵ متر محاسبه شده است. در صورتی آه طول آابل بيش از ٢۵ متر باشد، ٢۵درصد به بهای ردیف اضافه می شود

١۶۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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 

٠١٣٧،٠۴٠ مورد

تامين روشنایی موقت جهت

انجام آارهای تعميراتی بيش

 ولت۴٨از 

٠٢٧۴،٠٩٠ مورد

تامين ترانس سيار  ٠٣٣٧،٠۴٠ مورد

تعویض گرم آننده برقی

)Electrical heat tracing(
٠۴١٢،٣۵٠ متر

تعویض ترموستات ٠۵١٢٣،۴٨٠ مورد

ایجاد اتصال الكتریكی خاص

E.H.Tروی 
٠۶١٢٣،۴٨٠ مورد

آماده سازی هند المپ  ٠٧٣١،٨٨٠ عدد

تعویض گرم کننده های خاص ٠٨٠ مورد

١۶٧



١٣٩۵تعميرات 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

فصل سی و پنجم - تجهيزات کنترلی مربوط به سيستم ها

مقدمه

.و آارت های معيوب" لحاظ شده است CPU در ردیف "رفع عيب با تعویض (Serial )١-بررسی و رفع عيب از آارت های ارتباطی مانند آارت
.٢-ردیف "لوپ چك" مربوط به راه اندازی بعد از تعميرات اساسی است و تشخيص موارد خاص بر عهده آارفرماست

١۶٨



١٣٩۵تعميرات 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

 [١] 
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،٢١٠ عدد

HMIعيب یابی و رفع عيب از  ٠۴٠ عدد

تعویض فيوز و المپ سيگنال. ٠۵۵٢،٨٣٠ عدد

Tuneآردن لوپ های آنترلی 

PID.
٠۶٠ حلقه

رفع عيب سيستم روشنایی،

تهویه پانل.
٠٧١٧۶،١٠٠ عدد

لوپ چك. ٠٨٧۵١،٨٣٠ حلقه

رفع عيب و تعویض تجهيزات

شبكه صنعتی
٠٩٠ عدد

UNFORCE و FORCE.١٠٠ آردن عدد

Backup گيری و Restore

آردن حافظه.
١١٠ عدد

١۶٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

مقدمه

.در ردیف های ميترها لحاظ شده است pulser به روی  counterو اتصال proving computer و ارتباط با pulser ١-عمليات مربوط به اتصال

١٧٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement
٣۶٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۶٠٩،٣٩٠٣٠۴،٧٠٠٢١۶،۶۵٠ عدد

PD Meterباز و بستن درپوش  ٠٢٧۴٣،٠٨٠٠٠ دستگاه

قطعات دوار داخلی ٠٣٠١،٢۵۵،٨١٠٠ عدد

گير بكس ٠۴٠١،٠۵۶،۵٩٠٠ عدد

شماره انداز مكانيكی ٠۵٣۵٢،٢٠٠٧١،۵٩٠٠ عدد

شماره انداز الكترونيكی ٠۶٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠٧٠٠٠ عدد

١٧١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

turbine meter
٣۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۶٠٩،٣٩٠٣٠۴،٧٠٠٢١۶،۶۵٠ عدد

Pick Up ٠٢٠٠٠ عدد

- ٠٣٢۴٧،۶٩٠٠٠ دستگاه

توربين ٠۴٠٢۴٧،۶٩٠٠ دستگاه

شماره انداز مكانيكی ٠۵٣۵٢،٢٠٠٧١،۵٩٠٠ عدد

شماره انداز الكترونيكی ٠۶٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠٧٠٠٠ عدد

١٧٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

coriolis meter
٣۶٠٣۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۶٠٩،٣٩٠٢١۶،۶۵٠٠ عدد

ترانسميتر الكترونيكی ٠٢٠٣٩٢،٧۵٠٠ دستگاه

١٧٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set - stop valve
٣۶٠۴۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۵٠۴،٨٩٠٢١۶،۶۵٠٠ دستگاه

set - stop-- ((باز و بستن 

valve((
٠٢٠٠٠ عدد

set - stop valve ٠٣۴٩۵،٣٨٠٠٠ عدد

١٧۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set - stop counter
٣۶٠۵۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١٣٩٢،٧۵٠٢٨٨،٢۴٠٠ عدد

set - stopباز و بستن 

counter
٠٢٢۴٧،۶٩٠٠٠ دستگاه

set - stop counter ٠٣۴٩۵،٣٨٠٠٠ دستگاه

١٧۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

counterپرینتر مربوط به 
٣۶٠۶۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

تيكت پرینتر ٠١٠ دستگاه

١٧۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Flow computer
٣۶٠٧۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

Flow computer ٠١٠ دستگاه

Flow computerبرد  ٠٢٠ عدد

١٧٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

١٢
رديف

بهاي واحد (ريال)

Mimic panel
٣۶٠٨۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد ٠١٠٠ عدد

١٧٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

١٢
رديف

بهاي واحد (ريال)

pulser
٣۶٠٩۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد ٠١٠٠

١٧٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

مقدمه

١-ردیف سرویس پرووینگ شامل حضور نفر ابزار دقيق جهت آماده سازی تجهيزات ابزار دقيق و در سرویس گذاشتن آنها می باشد و هزینه آن در آناليز
.ردیف های تجهيزات دوار لحاظ می گردد

.٢-در صورت انجام فعاليت تعميراتی در این بخش، از سایر ردیف های فصل ابزاردقيق قابل پرداخت می باشند

١٨٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement
٣٧٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

عمليات پرووینگ ٠١١،٢۴٩،٨٣٠٠٠ دستگاه

Water draw ٠٢٧۴٣،٠٨٠٠٠ دستگاه

  بهmaster meterاتصال  

روی مسير پروور (ورودی و

خروجی)

٠٣٢١۶،۶۵٠۴٩۵،٣٨٠٠ دستگاه

شير چهار راهه سيستم  

proving
٠۴٩٩٠،٧٧٠٢۴٧،۶٩٠٠ عدد

proving ball(سایز آردن)  ٠۵۴٩۵،٣٨٠۴٩۵،٣٨٠٠ عدد

پمپ های خال و فشار

مخصوص پروور
٠۶۴٩۵،٣٨٠٠٠ عدد

سوئيچ آشكارساز ٠٧۴٣٣،٣٠٠۵٠۴،٨٩٠۴٣٣،٣٠٠ عدد

١٨١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

مقدمه

١-ردیف "بررسی و تعمير تجهيزات مسير نمونه گيری" فقط شامل چك آردن مسير نمونه گيری می باشد و محاسبه هزینه آارهای تعميراتی برای تجهيزات
مسير از فصل تجهيزات

. نيوماتيك یا فصل تجهيزات الكترونيك استفاده گردد
:به یازده دستگاه تقسيم شده است، شامل " Water Quality Monitoring " ٣-آناالیزرهای

 PH, Chlorine , Total organic Carbon ,Oxygen  Dissolve  , ORP , Hardness , Turbidity ,COD , Conductivity , Hydrocarbon  Leak  Detector , Oil
in Water

.در نظر گرفته می شود٢٫۵به لحاظ سختی و حجم آار ، ضریب Hardness , Oil in Water ۴-برای ردیف های تعميرات
۵-منظور از ردیف "باز آردن و بستن دستگاه"، باز آردن آليه متعلقات جانبی و اتصاالت ورودی و خروجی و ارسال آناالیزرها از واحد به آارگاه و بالعكس

.می باشد
.مدنظر نمی باشد ( Portable) ۶-منظور از آناالیزرها در این فصل دستگاههای نصب شده در واحدها خواهد بود و آناالیزرهای قابل حمل

.دراین فصل گنجانده شده است F&G ٧-ردیف های تعميرات سيستم های

١٨٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Water Quality Monitoring
٣٨٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١٢۴٧،۶٩٠٢۴٧،۶٩٠١٧۶،١٠٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٠٢۴٧،۶٩٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣٣۵٢،٢٠٠١٧۶،١٠٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠۴۶٠٩،٣٩٠٢١۶،۶۵٠٠ عدد

آاليبراسيون ٠۵٠٠٢۴٧،۶٩٠ دستگاه

١٨٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

F&Gسيستم های 
٣٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

باز و بستن دستگاه ٠١٠٢۴٧،۶٩٠٠ عدد

باز و بسته آردن سنسور ٠٢٠۶٧١،۴٨٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی و

سيستم آالرم
٠٣۶٠٩،٣٩٠٢١۶،۶۵٠١٧۶،١٠٠ عدد

CO٢سيستم تزریق  ٠۴٢۴٧،۶٩٠٢۴٧،۶٩٠٠ دستگاه

CFI و BCFسيستم   ٠۵٢۴٧،۶٩٠٢۴٧،۶٩٠٠ دستگاه

آاليبراسيون ٠۶٠٠٢١۶،۶۵٠ عدد

١٨۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Detection
٣٨٠٣۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

باز آردن و بستن دستگاه ٠١٠٢۴٧،۶٩٠٠ دستگاه

سنسور ٠٢٠٢۴٧،۶٩٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠٣۴٣٣،٣٠٠٢١۶،۶۵٠٢١۶،۶۵٠ عدد

آاليبراسيون ٠۴٠٠۵۶٨،٨۴٠ دستگاه

١٨۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Chromatograph
٣٨٠۴۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١۴٩۵،٣٨٠٣٩٢،٧۵٠٢۴٧،۶٩٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٠٢،٧٨۶،٠۴٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣٠٧٨۵،۴٩٠٠ عدد

column ٠۴٠٧٨۵،۴٩٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠۵٣،١۴١،٩۶٠٧٨۵،۴٩٠٠ عدد

آاليبراسيون ٠۶٠٠١،١٧٨،٢۴٠ دستگاه

روتاری ولو ٠٧١،٠٠٢،١۴٠٣٩٢،٧۵٠٠ عدد

١٨۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

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

Analyzer

 [١]  [٢]  [٣]  [۴] ۴ [۵] ۵

Hydrogen
Purity,Nitrogen

H-C , H٢s,NH٣,H٢,TAIL
Gas  Analyzer,CH۴,(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
٢۴٧،۶٩٠٣٩٢،٧۵٠ ٠١٢۴٧،۶٩٠٣٩٢،٧۵٠۴٩۵،٣٨٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعویض
٢۴٧،۶٩٠٣٩٢،٧۵٠ ٠٢٢۴٧،۶٩٠٣٩٢،٧۵٠٢۴٧،۶٩٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تنظيم
٢۴٧،۶٩٠٣٩٢،٧۵٠ ٠٣٢۴٧،۶٩٠٣٩٢،٧۵٠٢۴٧،۶٩٠ دستگاه

٣٩٢،٧۵٠١،١٧٨،٢۴٠باز آردن و بستن دستگاه ٠۴٧٨۵،۴٩٠١،١٧٨،٢۴٠١،۵٧٠،٩٨٠ عدد

٣٩٢،٧۵٠٧٨۵،۴٩٠سنسور - تعمير ٠۵۶٠٩،٣٩٠٧٨۵،۴٩٠٣٩٢،٧۵٠ عدد

٣٩٢،٧۵٠٧٨۵،۴٩٠سنسور - تعویض ٠۶٧٨۵،۴٩٠١،١٧٨،٢۴٠٣٩٢،٧۵٠ عدد

٣٩٢،٧۵٠١،١٧٨،٢۴٠آارت های الكترونيكی- تعمير ٠٧۶٠٩،٣٩٠١،١٧٨،٢۴٠١،١٧٨،٢۴٠ عدد

آارت های الكترونيكی-

تعویض
٣٩٢،٧۵٠٧٨۵،۴٩٠ ٠٨٣٩٢،٧۵٠٧٨۵،۴٩٠٣٩٢،٧۵٠ عدد

٣٩٢،٧۵٠٧٨۵،۴٩٠آارت های الكترونيكی- تنظيم ٠٩٣٩٢،٧۵٠٧٨۵،۴٩٠١،١٧٨،٢۴٠ عدد

٧٨۵،۴٩٠١،١٧٨،٢۴٠آاليبراسيون ١٠٣٩٢،٧۵٠١،١٧٨،٢۴٠١،۵٧٠،٩٨٠ دستگاه

١٨٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢] 

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
٠١٧۴٣،٠٨٠١،١٧٨،٢۴٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعویض
٠٢۴٩۵،٣٨٠٧٨۵،۴٩٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تنظيم
٠٣۴٩۵،٣٨٠٧٨۵،۴٩٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠۴٢،٧٨۶،٠۴٠٢،٣٢١،٧٠٠ دستگاه

سنسور - تعمير ٠۵١،٩۶٣،٧٣٠١،۵٧٠،٩٨٠ عدد

سنسور - تعویض ٠۶١،٩۶٣،٧٣٠١،۵٧٠،٩٨٠ عدد

آارت های الكترونيكی- تعمير ٠٧١،١٧٨،٢۴٠١،١٧٨،٢۴٠ عدد

آارت های الكترونيكی-

تعویض
٠٨٧٨۵،۴٩٠٧٨۵،۴٩٠ عدد

آارت های الكترونيكی- تنظيم ٠٩٧٨۵،۴٩٠٧٨۵،۴٩٠ عدد

آاليبراسيون ١٠١،٩۶٣،٧٣٠١،۵٧٠،٩٨٠ دستگاه

١٨٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Auto Sampling
٣٨٠٧۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١٢۴٧،۶٩٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٢۴٧،۶٩٠ دستگاه

آارت های الكترونيكی ٠٣٣٩٢،٧۵٠ عدد

١٨٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

فصل سی و نهم- تجهيزات الكترونيك

مقدمه

.و موارد مشابه است ١-منظور از مبدل در ردیف های این فصل،مبدل های هوایی به الكترونيكی و بالعكس و الكترونيكى به هيدروليكی 
.خواهد بود RTD ٢-سنسور دما شامل ترموآوپل و

.٣-به دليل تفاوت عمليات تعميراتی سنسورهای لرزه نگاری از ردیف جداگانه به نام "سنسور- لرزش، سرعت"در این فصل استفاده می گردد
.۴-جهت تعمير و تعویض نشاندهنده های باسكول از ردیف "ثبت آننده- آاغذی" یا "ثبت آننده- بدون آاغذ" استفاده می شود

۵-ردیف "آاليبراسيون تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردقيق" ، شامل تجهيزات خاصی است آه در ليست آارهای ابزاردقيق این
فصل دیده نشده است. مانند

. دستگاه های ارجاعی از واحدهای آزمایشگاه، ایمنی و قسمت هایی آه نياز به آاليبراسيون دارد

١٩٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [۴] 

کاليبرهتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات الکترونيک
٣٩٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و

اختالف فشار
٠١٨۴٩،١٨٠۴۵١،٨۴٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

ترانسميتر - سطح

)displacerالكترومكانيكی ،(

(ورك)

٠٢١،٨٨٧،٨٢٠٨٨١،٠٩٠۵٣٧،۴٧٠ دستگاه

ترانسميتر -  راداری،

رادیواآتيو
٠٣١،٣۶۴،١١٠١،٠٠٢،٧۴٠٨٩۴،٢۶٠ دستگاه

ثبت آننده - آاغذی ٠۴١،٠٢٠،۶٩٠۴۶٩،٧٩٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

ثبت آننده - بدون آاغذ ٠۵١،۵٣١،٠٣٠۴۶٩،٧٩٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

مبدل ٠۶۵٧٣،۴٣٠۴۶٩،٧٩٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

سنسور- لرزش، سرعت ٠٧۶٢٧،٩۴٠۶۶٨،۴٩٠٠ دستگاه

سنسور-  جریان سيال

)flow(
٠٨١،٠٠٢،٧۴٠۵۵٠،٨٩٠٠ دستگاه

سنسور- دما ٠٩۵٢٨،٢٩٠۴١١،٢٩٠٠ دستگاه

سنسور- وزن ١٠٠۴١١،٢٩٠٠ دستگاه

ایزوالتور ١١۵۵٠،٨٩٠٢١۶،۶۵٠٠ دستگاه

آنترلر ١٢٧۶٧،۵۴٠٣٣۴،٢۵٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

سيستم های هشداردهنده ١٣١،١٣٨،٢٨٠٨٨١،٠٩٠٠ دستگاه

شيرهای برقی ١۴۴۶٩،٧٩٠٣٣۴،٢۵٠٠ دستگاه

شيرهای موتوردار ١۵١،۵٣١،٠٣٠١،٠٠٢،٧۴٠٠ دستگاه

نشاندهنده ها ١۶٣٣۴،٢۵٠٣٣۴،٢۵٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

سویيچ - فشار، فلو، لرزش،

دما و سطح
١٧١،٠٢٩،٨٧٠۴۶٩،٧٩٠٠ دستگاه

سویيچ - سطح (غوطه وری) ١٨١،٢۴۶،۵١٠٧٠۴،٩٩٠٠ دستگاه

رله ، تایمر و شمارنده ١٩٣٩٢،٧۵٠٢١۶،۶۵٠٠ دستگاه

سيستم لرزه نگار

)Vibration(
٢٠١،٠٠٢،١۴٠٧٨۵،۴٩٠٠ دستگاه

سيستم های دورسنج ٢١۶٠٩،٣٩٠٣٩٢،٧۵٠٠ دستگاه

گاورنر الكترونيكی ٢٢٢،٧۴۵،۵٨٠١،١٧٨،٢۴٠١،٩٨۶،۶٨٠ دستگاه

Data Logger ٢٣١،٠٢٠،۶٩٠٢١۶،۶۵٠٠ دستگاه

servo valve ٢۴١،۵٣١،٠٣٠١،٠٠٢،٧۴٠٠ دستگاه

نشاندهنده باسكول ٢۵۶۶٨،۴٩٠٢١۶،۶۵٠٠ دستگاه

،multi meterمولد سيگنال، 

نوسان نگار،
٢۶۶٠٩،٣٩٠٠٣٩٧،٣۴٠ دستگاه

megger٢٧۶٠٩،٣٩٠٠٣٩٧،٣۴٠ - جعبه مقاومت دستگاه

حمام الكترونيكی و روغنی

دما
٢٨۶٠٩،٣٩٠٠٧٩۴،۶٧٠ دستگاه

multifunction calibrator ٢٩١،٠١١،٣٢٠٠۶١٣،٩٨٠ دستگاه

سيستم مانيتورینگ دما

)multi temprature(
٣٠٧٣١،۵٨٠۶۶٨،۴٩٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

مقایسه تجهيزات ارجاعی با

تجهيزات مرجع موجود در

آارگاه ابزاردقيق

٣١٩٣٩،۴٠٠٠٧٩۴،۶٧٠ دستگاه

١٩١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيك

مقدمه

.١-تجهيزاتی آه با سيستم هوای ابزاردقيق آار می آنند، در فصل "نيوماتيك" لحاظ شده اند
.٢-سرویس و تنظيم نشاندهنده ها و ترانسميترها، صفرسنجی یا آليه تعميراتی آه در واحد می توان انجام داد

.٣-آاليبره نشاندهنده ها مقایسه نشاندهنده ها با دستگاه مرجع در آارگاه ابزار دقيق ميباشد

١٩٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [۴] 

کاليبرهتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات نيوماتيک
۴٠٠١۶٢

گروه کد

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

ترانسميتر ٠١١،٠١١،٣٢٠۵١٠،٣۴٠۵٣٧،۴٧٠ دستگاه

ثبت آننده ٠٢٧٩۴،۶٧٠٢٩٣،٧٠٠۵٣٧،۴٧٠ دستگاه

بوستر و رله ٠٣۵٧٨،٠٢٠٢٩٣،٧٠٠٠ دستگاه

پوزیشينر ٠۴٧٩۴،۶٧٠۵٨٧،٣٩٠٠ دستگاه

نشاندهنده ٠۵۵٧٨،٠٢٠٢٩٣،٧٠٠۵٣٧،۴٧٠ دستگاه

chemical attachment ٠۶۵٧٨،٠٢٠٢٩٣،٧٠٠٠ دستگاه

آنتر لر ٠٧١،٠١١،٣٢٠٢٩٣،٧٠٠۵٣٧،۴٧٠ دستگاه

شيرهای آنترلی ٠٨١،٣٢٢،٩۶٠٧٠۴،٩٩٠٠ دستگاه

آامپيوتر نيوماتيك ٠٩١،٠١١،٣٢٠۴١١،٢٩٠٧١٣،۵٧٠ دستگاه

شيرهای موتوردار ١٠١،٣٢٢،٩۶٠٠٠ دستگاه

رگالتور ١٢۵٧٨،٠٢٠۴١١،٢٩٠٠ دستگاه

سنسور(اریفيس) ١٣٠۵٨٧،٣٩٠٠ دستگاه

ترموول ١۴٠۴١١،٢٩٠٠ دستگاه

گاورنرهای مكانيكی ١۵١،٣٢٢،٩۶٠٠٠ دستگاه

شير سوزنی ١۶٠٢٩٣،٧٠٠٠ دستگاه

deadweightمانومتر و 

tester
١٧۵٧٨،٠٢٠٠۵٣٧،۴٧٠ دستگاه

نوار عمق سنج ١٨٠٠٣۵۶،٧٩٠ دستگاه

١٩٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

مقدمه

١-این فصل به دو زیر شاخه " رفع اشكال نرم افزاری و" سخت افزاری" تقسيم گردیده است . با توجه به اینكه بخش مربوط به نرم افزاری غير صنعتی
عموما" توسط واحد خدمات مكانيزه

 شرآت ها انجام می پذیرد آال" از این بخش حذف گردید و صرفا" رفع اشكال نرم افزاری صنعتی مد نظر بوده آه می بایستی توسط شرآت های ارائه آننده
اصلی نرم افزار صورت پذیرد

.  لذا فقط به درج عنوان ردیف این بخش در فهرست بهاء اآتفا می گردد آه در این فصل آمده است
٢-ردیف "تعمير و تعویض قطعات سيستم رایانه صنعتی" شامل باز و بستن سيستم آامپيوتر، تميزآاری و گردگيری، تعویض قطعات، نصب مجدد و راه

اندازی می باشد. (نمایشگر و
 چاپگر شامل این ردیف نمی شود).

.٣-نصب نرم افزار شامل نصب آليه نرم افزارهای مورد نياز در یك سيستم جهت راه اندازی آن است

١٩۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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
٠١۶٠٩،٣٩٠ مورد

تعمير و تعویض نمایشگر ٠٢٣٩٢،٧۵٠ مورد

تعمير و تعویض چاپگر ٠٣٣٩٢،٧۵٠ مورد

نصب نرم افزار تخصصی ٠۴١،۵١۶،۵٣٠ مورد

نصب نرم افزار عمومی ٠۵۶۴٩،٩۴٠ مورد

١٩۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

مقدمه
:١-مواردی آه برای رنگ آميزی و زنگ زدایی آنها ضریب در نظر گرفته شده است به قرار زیر است

١/٣٠ الف ) اضافه بها آارهای درون واحد برای ردیف های زنگ زدایی با ضریب 
١/٣٠ ب ) اضافه بها آارهای خارج از آارگاه برای ردیف های رنگ آميزی ضریب 

 ١/۴٠ج ) اضافه بها به ردیف های زنگ زدایی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزات باشد با ضریب
١/۴٠ د ) اضافه بها به ردیف های رنگ آميزی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزات باشد با ضریب 

. محاسبه می گردد٢١/٣٠-چنانچه عمليات سند بالست سطوح لوله آشی ، تجهيزات و اسكلت فلزی درون سایت باشد قيمت ردیف فوق با اعمال ضریب 
.۶-چنانچه عمليات سند بالست سطوح غير مغروق اسكله و تاسيسات دریایی باشد قيمت ردیف فوق به صورت ستاره دار محاسبه می گردد

 .٧-جهت بالستينگ سطوح بتن از ردیف بالستينگ سطوح خارجی مخازن و ظروف  استفاده می شود
.٨-برای محاسبه سطوح ادواتی آه دارای شكل هندسی خاص نيستند ، نحوه محاسبه براساس باالترین محيط ضرب در طول می باشد

.٩-برای لكه گيری سطوح کمتر از ٢ مترمربع با اعمال ضریب ١/٢٠ از ردیف مربوطه استفاده می شود، به استثنای مخازن
١٠-آليه آارهای این فصل برای زنگ زدایی می باشد و برای رنگ زدایی ضریب ٢ اعمال می گردد. 

١٩۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١]  [٢]  [٣] 

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
٠١١٢٠،۵١٠١٣٨،٩٧٠٠ متر مربع

بالستينگ تجهيزات - در

آارگاه بالستينگ
٠٢١١١،٩٠٠١٣١،٢٣٠٠ متر مربع

بالستينگ مقاطع فوالدی

(اسكلت فلزی)- در آارگاه

بالستينگ

٠٣۵،۶۵٠۶،۴٢٠٠ کيلوگرم

بالستينگ سطوح خارجی

مخازن و ظروف
٠۴١١۴،٣٨٠١٣٣،٣٢٠٠ متر مربع

بالستينگ سطوح داخلی

مخازن سقف ثابت
٠۵١١٩،۶٠٠١۴٣،۵۵٠٠ متر مربع

بالستينگ سطوح داخلی

ظروف و مخازن آروی
٠۶١۵٢،٠٩٠١٩۴،٢٣٠٠ متر مربع

رنگ زدایی و زنگ زدایی به

وسيله وایربرس و سمباده

مكانيكی (هوایی- الكتریكی)

٠٧۴٩٧،۶٨٠٠٠ متر مربع

١٩٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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
٠١١۶۴،۵۶٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح لوله - در

سایت
٠٢٢۴۶،٨۴٠ متر مربع

٠٣٩٢،۵٢٠ اینچ٣رنگ آميزی انواع ولو تا  عدد

۶ تا ۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۴١١٩،٩۵٠ عدد

١٢ تا ٨رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۵١۶۴،۵۶٠ عدد

٢٠ تا ١۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۶٢٢٢،٢۵٠ عدد

٣٠ تا ٢۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠٧٣٢٩،١٢٠ عدد

 اینچ٣٢رنگ آميزی انواع ولو 

و باالتر
٠٨۴٩٩،۴٧٠ عدد

رنگ آميزی سطوح تجهيزات ٠٩١٩١،٩٩٠ متر مربع

رنگ آميزی اسکلت فلزی ١٠٢۴۶،٨۴٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح خارجی

مخازن و ظروف
١١١٧۵،۵٣٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح داخلی

مخازن
١٢٢٧۴،٢۶٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح داخلی

ظروف
١٣٢٩۴،١۶٠ متر مربع

١٩٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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

١٩٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

مقدمه

.١-هزینه مربوط به عمليات تخریب آجرنسوز و بتن نسوز شامل تخریب، جمع آوری، حمل به محل دپو تا فاصله ١٠٠ متر و تميزآاری ميباشد
.٢-چنانچه عمليات تخریب بتن نسوز مسلح به هگزاستيل باشد، هزینه آن با ضریب ١/۵٠ محاسبه ميگردد

.حداقل ضخامت برای عمليات تخریب بتن نسوز ١٠ سانتيمتر ميباشد، برای آمتر از این مقدار، همان ١٠ سانتيمتر در نظر گرفته ميشود٣-
.۴-برای ضخامت های بيشتر از ١٠ سانتيمتر به ازای هر ١ سانتيمتر  اضافی، ۵ درصد اضافه بها منظور ميشود

۵-هزینه مربوط به ردیف تخریب و جمع اوری سراميك های فایبر بالنكت براساس هر الیه ٢/۵ سانتيمتر ميباشد. به ازای هر الیه اضافه ٢/۵ سانتيمتری
٢٠درصد اضافه بها محاسبه

. خواهد شد
۶-واحد سيمانكاری آوره متر مربع با ضخامت حداآثر ٢٠ سانتيمتر در نظر گرفته می شود.
.٧-مقرر شد فعاليت سيمانكاری آوره آمتر از یك متر مربع، یك متر مربع در نظر گرفته شود

.به دليل صعوبت آار، ردیف"سيمانكاری سقف"با ضریب ١/۵٠ پرداخت می گردد (Convection) ٨-برای سيمانكاری سقف آوره ها در قسمت همرفتی
.٩-اگر مجموع سطوح قالب بندی در آوره آمتر از یك مترمربع باشد، یك مترمربع در نظرگرفته می شود

٢٠٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Refractory تخریب رفرکتوری (
۴۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

تخریب  آجرنسوز ٠١١،۴٧٠،۴٨٠ متر مکعب

تخریب بتن نسوز داخل

تجهيزات و لوله ها (ضخامت

 سانتيمتر)١٠تا 

٠٢٢،٣٣٣،٠٢٠ متر مربع

بریدن انواع نگهدارنده های

,Hex steelفلزی بتن و آجر (

V anchor, L ancho

٠٣١٢٢،٩٢٠ متر مکعب

برچيدن و جمع آوری هر الیه

سراميك فایبر بالنكت به

 سانتيمتر٢/۵ضخامت 

٠۴١٢۵،٧٠٠ متر مکعب

تخریب و تعویض فرول های

سراميكی
٠۵٢٩١،۴٨٠ عدد

٢٠١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،٨٩٠،٠٠٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- سقف ٠٢۶،١٨۴،٧١٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- دیواره ها ٠٣٢،٩٨٣،٠۴٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- دورمشعل

ها
٠۴۴،۶٨۶،٠٢٠ متر مکعب

نصب نگهدارنده ها-

)Anchorانكر(
٠۵۴۶،١٧٠ عدد

نصب نگهدارنده ها-

 )Hex steelهگزاستيل(
٠۶٣،١٠۶،٩٠٠ متر مربع

سيمانكاری- آف ( آوره ها ،

بویلرها، ظروف)
٠٧٣۵۵،۵٣٠ متر مربع

سيمانكاری- سقف ٠٨٣،۵٣۶،٩۴٠ متر مربع

سيمانكاری- دیواره ٠٩١،٧٣٢،۵٧٠ متر مربع

سيمانكاری داخل لوله ها تا

 سانتيمتر٣ضخامت 
١٠٣،١١٠،۶٠٠ متر مربع

اجرای مواد نسوز ریختگی

(لگينگ)
١١٧٣٧،٠٠٠ متر مکعب

قالب بندی ١٢٣٣٣،۶٩٠ متر مربع

اجرای آامل سراميك فایبر

٢/۵بالنكت در الیه های 

سانتيمتر

١٣١٧٧،٨٨٠ متر مربع

اجرای پوشش رنگ

سراميكی
١۴٠ متر مربع

ترميم ترآها با استفاده از هر

نوع مواد (مانند آائول، مواد

شيميایی و ...

١۵١۵۶،۴۵٠ مترطول

اجرای پالستر با سيمان نسوز ١۶٣۵۶،۶٨٠ متر مربع

اجرا و ترميم دیواره های پاس

آوره و دیگ بخار
١٧١،٣٠٠،٨٢٠ متر مربع

اجرا و ترميم دیواره های

مشبك آوره و دیگ بخار
١٨٣،٣٩٧،٨۴٠ متر مربع

٢٠٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

مقدمه
.١-رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تيوب ها تا قطر٣/۴ اینچ ميباشد برای قطرهای باالتر از ٣/۴اینچ، ۵ درصد به بهای ردیف ها اضافه می شود

.٢-رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تيوب آوره ها و بویلرها با دستگاه لوگاندا برای تمام قطرها ميباشد
٣-در صورت نياز به انجام رفع رسوب زدایی سطوح بيرونی تيوب ها به وسيله ابزار مكانيكی دستی و جت زنی، ٧ درصد ردیف های رسوب زدایی و رفع

.گرفتگی داخل تيوب ها قابل پرداخت ميباشد
.۴-رسوب زدایی تجهيزات با دستگاه جت برای سطوح آمتر از ١ مترمربع، همان ١ متر مربع محاسبه ميشود

.۵-برای بالستينگ با مسباره، قيمت مسباره و عوامل آن در نرم افزار لحاظ گردید و بهای آن تعيين گردید
.درصد ردیف " بالستينگ سطوح داخلی مخازن " پرداخت می گردد ۶٠( Reblasting)۶-بابت بالستينگ مجدد در سطوح داخلی مخازن

٧-ردیف بالستينگ سطوح داخلی مخازن برای مخازن سقف ثابت آناليز و محاسبه گردید و مقرر شد برای سطوح داخلی مخازن سقف شناور به دليل
.صعوبت آار ضریب ١/٢۵ درصد اعمال گردد

.٨-جهت پالستينگ مخازن آروی از ردیف بالستينگ سطوح داخلی ظروف استفاده می گردد
.٩-مقرر شد برای بالستينگ سایر مصالح، از ردیف بالستينگ بدون در نظر گرفتن بهاء مصالح استفاده و قيمت مصالح مصرفی جداگانه پرداخت گردد

.تيوپ مبدل ها، قيمت های این بخش با ضریب ١/٧۵ محاسبه و پرداخت شود ( Lance) ١٠-در این فصل برای لنس زدن
.١١-منظور از ابزار دستی استفاده از: جارو، پارچههای تميزآاری، گونی نخی، برس سيمی و آاردك خواهد بود

.١٢-منظور از ابزار مكانيكی استفاده از : وایربرس الكتریكی، وایربرس هوایی ميباشد
.١٣-هزینه دستگاههای وایربرس هوایی و الكتریكی بهعهده پيمانكار ميباشد و در قيمت ردیفها لحاظ شده است

 درصد بهای ردیف ها قابل ٢ SA٢  ٨٠سوئدی خواهد بود و برای -SA٢ ١۴-عمليات بالستينگ لوله ها در ردیف های فصل رنگ آميزی طبق استاندارد ١/٢
.پرداخت خواهد بود

پيروی شود ، بهای ردیف ها با اعمال ضریب ١/٢٠ در بهای ردیف های زیر فصل بالستينگ SA٣ ١۵-در ردیف های بالستينگ در صورتی آه از استاندارد
.محاسبه می گردد

، اندازه گيری ضخامت پوشش در قيمت ردیف های(BOND TEST) ، چسبندگی(HOLYDAY TEST) ١۶-هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذیابی
.مربوط منظور شده است

.١٧-در این فصل برای شستشوی صنعتی ،آليه حالل ها و موادشيميایی و مواد الزم بر عهده آارفرما می باشد

٢٠٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،۵٢٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

٣٠٠ تا ١٠١هوایی-با جت 

٠٢۵،٨۶٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

۵٠٠ تا ٣٠١هوایی-با جت

٠٣۵،٣۵٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

١٠٠٠ تا ۵٠١هوایی- با جت 

٠۴۵،١١٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

٢٠٠٠ تا ١٠٠١هوایی- با جت 

٠۵۴،٩٠٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

 به باال٢٠٠١هوایی-با جت 

٠۶۴،٧٢٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن هوایی

با دریل

٠٧٢٢،٠١٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب آوره ها و بویلرها

با دستگاه لوگاندا

٠٨٧٠،۴٣٠ مترطول

رسوب زدایی تجهيزات با

دستگاه جت
٠٩١۵٩،٨۵٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح با

دستگاه جت
١٠۶٣،٩٣٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

برج ها با دستگاه جت
١١١١٧،٢٢٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

ظروف و مخازن با دستگاه

جت

١٢١٠۶،۵٧٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

خطوط لوله به هر قطر با

دستگاه جت و لنس

١٣۵۵،۶۶٠ مترطول

رسوب زدایی با مواد

شيميایی
١۴٧٢٠،۵۶٠ متر مکعب

٢٠۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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،٩۵۶،۴٢٠ متر مکعب

مخازن- مواد سبك نفتی

(سایر مواد نفتی)
٠٢۴۵۴،٩٨٠ متر مربع

مخازن- مواد غير نفتی ٠٣٣٠٩،۴۴٠ متر مربع

برج ها-سينی ها ٠۴۴١۶،٩۵٠ متر مربع

)bottomبرج ها-ته برج ( ٠۵۵،٢۵۶،٠۴٠ متر مکعب

حوضچه ها- مواد  نفتی و

زیان آور
٠۶۶٣٧،٠٠٠ متر مکعب

حوضچه ها- مواد غير نفتی ٠٧٧٧۵،٣١٠ متر مکعب

حوضچه ها- گوگرد ٠٨١،٢۵۶،٢٢٠ متر مکعب

ورودی تلمبه ها (رودخانه و

سواحل)
٠٩١،٢۵۶،٢٢٠ متر مکعب

) و آانال هاSumpسمپ ها ( ١٠١،۴٨۶،۴١٠ متر مکعب

ظروف و مخازن- با دستگاه

جت
١١٣٣٣،٩٣٠ متر مربع

خطوط لوله- با دستگاه جت ١٢۵۵،٧۵٠ مترطول

٢٠۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شستشوی صنعتی
۴۵٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

شستشو با بخار ٠١١۵٢،١۴٠ متر مربع

شستشو با حالل ها و خنثی

سازی با بخار آب
٠٢١٧٨،١٢٠ متر مربع

شستشو با آب ٠٣٢٩،١١٠ متر مربع

خنثی سازی با محلول

سودااش
٠۴۵٢٩،٢٠٠ متر مکعب

٢٠۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تميزکاری
۴۵٠۴۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

تميزآاری با ابزار دستی ٠١۴٩،٢٢٠ متر مربع

تميزآاری با ابزار مكانيكی یا

الكتریكی
٠٢١٨٢،٢۴٠ متر مربع

٢٠٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

مقدمه

.١-برای عایقكاری جهت عمليات باز پخت از ردیف "عایقكاری سطوح بدنه تجهيزات" استفاده خواهد شد
مجهز می باشند با یك سایز قطر باالتر انجام می (Steam Tracing) ٢-برای محاسبه عایقكاری و ورق آاری آليه سطوح لوله هایی آه به بخار گرم آننده

.پذیرد
.٣-عایق نوع ایزو بالنكت برای لوله ها و اتصاالت با یك طرف تور سيمی و مخازن و ظروف با دو طرف تور سيمی اجرا می گردد

.۴-مالك محاسبه عایقكاری سطوح تجهيزات ، سطح تمام شده آار می باشد
.۵-در ارتباط با عایقكاری آانال ها و داآت ها از ردیف "عایقكاری سطوح تجهيزات" استفاده گردد

.۶-اتصاالت در تقسيم بندی های این فصل شامل زانوها، ادوات ابزاردقيق، سه راهی ها، باآس ها و شيرآالت خواهد بود
 .قطر متوسط تبدیل می باشد (Reducers)  و تبدیل ها خواهد بود. مبنای محاسبه تبدیل ها (Cap) ٧-ته بند و فلنج ها در تقسيم بندی این فصل شامل آپ

.٨-در ارتباط با برداشتن و بازآردن عایق برای انجام تست های بازرسی فنی در اندازه های آمتر از یك مترمربع همان یك مترمربع لحاظ گردد
٩-در ارتباط با اجرای عایقكاری برای ظروف و تجهيزاتی آه دارای شكل هندسی خاص هستند ، از ردیف "پوشش فلزی سروته تجهيزات" جداول این فصل

.استفاده می گردد
.١٠-برای باز آردن پوشش فلزی و نصب مجدد از همان ردیف های نصب بااعمال ضریب ٠/۵ استفاده گردد

.١١-برای پوشش های عایقكاری بيش از یك الیه براساس قطر نهایی الیه اول از ردیف مربوط استفاده می گردد
.١٢-برای ردیف نوار پيچی حداقل ٣ متر طول لوله مبنای محاسبه قرار می گيرد

.١٣-برای ردیف "برچيدن نوار پيچی سرد" تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پيچی سرد و با اعمال ضریب ... استفاده می شود
.١۴-در ردیف "برچيدن نوار پيچی گرم"  تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پيچی گرم و با اعمال ضریب ... استفاده می گردد

.١۵-منظور از هر مورد در ردیف "نوار پيچی گرم- لوله و اتصاالت" تا حداآثر یك مترطول لوله می باشد
.١۶-عمليات نوارپيچی شامل پرایمر زنی، نوارپيچی اوليه و نوارپيچی نهایی می باشد

١٧-برای باز آردن و برچيدن ردیف های عایقكاری، براساس ردیف های فهرست بهای نصب و با اعمال ضریب ٠/٢۵ محاسبه می گردد.
١٨-ورق های ردیف های این فصل براساس ورق موج دار خواهد بود و مقرر شد برای ورق ساده به دليل صعوبت آار، ضریب صعوبت ١/٣٠ به بهای ردیف ها

اعمال می گردد.
١٩-در آناليز ردیف های عایق آاری آه شامل ساخت هم می باشد مبنای آار براساس ۶٠% برای ساخت عایق مربوطه و ۴٠% برای نصب آن در نظر گرفته

. شده است
٢٠-برای بهای عایق سرد پلی یورتان آه در مسيرهای سيال سرد استفاده ميشود، از ردیفهای زیرفصل عایق آاری آه برای مسيرهای گرم ميباشد،

با اعمال ضریب ١/٣٠ استفاده
. ميگردد

.٢١-عمليات پرایمر زنی و دو الیه نوار پيچی به صورت همپوشانی ۵٠ درصد در قيمت ردیفهای نوار پيچی سرد احتساب شده است
.٢٢-ردیفهای این فصل بدون مصالح مصرفی می باشد.

٢٠٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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 
٠١٧٧،۶۵٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

۶ تا ٢پایپ قطر لوله 
٠٢١١۴،٨۴٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

١٢ تا ٨پایپ قطر لوله  
٠٣١۵٠،۴١٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

١۶ تا ١۴پایپ قطر لوله 
٠۴١٩۴،٠۶٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

٢۴ تا ١٨بالنكت قطر لوله  
٠۵٢٢٣،١٧٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

٣۶ تا ٢۶بالنكت قطر لوله  
٠۶٢۶٨،۴۵٠ مترطول

عایق آاری سطوح بدنه

تجهيزات
٠٧۴۵٢،٨۵٠ متر مربع

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق بر روی سطوح سر و ته

تجهيزات

٠٨١،٧٣١،١٧٠ متر مربع

عایق آاری اتصاالت و شير

 اینچ٢آالت قطر لوله زیر 
٠٩١٨۵،٩٧٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت به

 اینچ٣ تا ٢قطر  

١٠٢۵٨،٧٣٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت به

 اینچ٨ تا ۴قطر  

١١۴۵٢،٨۵٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

١۴ تا ١٠قطر لوله  

١٢۶٩١،٧٩٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

٢۴ تا ١۶قطر لوله 

١٣٩٠۵،٧٠٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

 و باالتر٢۶قطر لوله  

١۴١،٣۵٨،۵۵٠ عدد

عایق آاری فلنجها و ته بندها

 اینچ٢قطر لوله زیر 
١۵٢٩١،٠۴٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند ها قطر

۶ تا ٢لوله 

١۶٣٧١،٩۵٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

١٢ تا ٨لوله  

١٧۴۵٢،٨۵٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

١۶ تا ١۴لوله 

١٨۵٩٨،٣٧٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

٢۴ تا ١٨لوله  

١٩۶٩۴،١٣٠ عدد

٢٠٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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  

٢٠١،٠٣٠،٢۵٠ عدد

عایق آاری بوسيله نواریا

٢طناب نسوز قطر لوله تا 

اینچ

٢١١٣۴،٣۶٠ مترطول

عایق آاری با استفاده از

لگينگ
٢٢٢٢۶،۴٣٠ متر مربع

عایق آاری با خمير و ماستيك ٢٣٢٩١،٠۴٠ متر مربع

٢١٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوارپيچی
۴۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

 نوارپيچی سرد-  لوله و

 اینچ٢اتصاالت به قطر  تا 
٠١١٠۵،٩۶٠ مترطول

 نوارپيچی سرد-  لوله و

 اینچ۴ تا ٢اتصاالت به قطر 
٠٢١١٢،۶٨٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ١٠ تا ۶اتصاالت به قطر  
٠٣١٧۵،۴٠٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ١٨ تا ١٢اتصاالت به قطر  
٠۴١٩٢،۶٢٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ٢۴ تا ٢٠اتصاالت به قطر 
٠۵٢٨٧،٧۵٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ٣٠ تا ٢۶اتصاالت به قطر 
٠۶٣٢٨،٨۵٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ۴٠ تا ٣٢اتصاالت به قطر  
٠٧۴٠٢،٣٩٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ و۴٢اتصاالت به قطر  

باالتر

٠٨۴٩۵،٣١٠ 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

٢١١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

مقدمه

١-در ردیف های عمليات داربست بندی هزینه های تحویل اجناس از انبار آارفرما، بارگيری، حمل و باراندازی در محل مصرف و بالعكس، نصب و استقرار
 HSE طبق استاندارد و رعایت

.منظور شده است
.٢-تامين آليه ادوات داربست بندی شامل لوله ، بست و انواع زیرپایی و سایر لوازم مورد نياز بر عهده آارفرماست

.٣-تامين ابزارآالت و وسایل و ماشين آالت مورد نياز بر عهده پيمانكار می باشد
.۴-برای داربست بندی داخل مخازن ، ظروف ، برجها وآوره ها و سایرفضاهای بسته از ردیف های داربست بندی با اعمال ضریب ١/۴٠، استفاده شود

٢١٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] 
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 
٠١٢٢،٠٣٠ متر مربع

٠٢٣۵،۶١٠ متر۴بستن داربست تا ارتفاع  متر مکعب

نصب زیرپایی ٠٣٧،٣۴٠ متر مربع

نصب  هر نوع پوشش جهت

حفاظت و سایبان
٠۴٣،۶٧٠ متر مربع

بستن  نردبان عمودی پيش

 سانتی۵٠ساخته با عرض

متر

٠۵٧،٣۴٠ مترطول

بستن راه پله با عرض الزم

(سطح تمام شده پله مبنای

محاسبه است)

٠۶۴۴،٠۶٠ مترطول

٢١٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

پيوست ١ - دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه

این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشتههای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب
.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 ١-تعاریف
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان١-١

. ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند٢-١
پيش آارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات

ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل
. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند٣-١
دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،

. پارآينگ های سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر برای۴-١
حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين

. تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و تحویل۵-١
. پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت۶-١
. دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند٧-١

. راه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود٨-١

راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های٩-١
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع١٠-١
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب در١١-١
آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری از

. آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات١٢-١
. پيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما است

٢-روش تهيه برآورد

مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین ١-٢
روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این

پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر
ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، پيشبينی

آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود .
در مورد ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و
سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود . در پيمان هایی آه از چند

. رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد
ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ٢-٢

گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد

و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار
منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی
یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه
آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن آارگاه ،منظور نمی

.گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز ٣-٢

و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ، لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ، برای دوران اجرا الزم
. باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و ۴-٢
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب و
اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه

ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه  آن برآورد و
. پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود

در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی ۵-٢
آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه

است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج

٢١۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

.شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
 

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان
. آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود ۶-٢
. در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر

چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه
. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود

با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٧-٢
قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و

.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید
به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٨-٢

 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند
هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد٩-٢

. ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود
هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، ١٠-٢

.هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود
هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در ١١-٢

.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود
هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در ١٢-٢

کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن
.کارگاه منظور می شود

در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط ١٣-٢
. خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود

پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز ١۴-٢
. نيست

هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس ١۵-٢
. فهرست بهــای پایه رشتـه راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود

نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه ١۶-٢
.اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود

جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴٢٠٣١٠١ تا ۴٢٠٣١٠٣  و ۴٢١٣١٠١ و  ١٧-٢
۴٢١۴١٠١ فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از حد
تعيين شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

. مهندسی برسد

آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات پاالیشگاه به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه ٢-١٧-١
.تجهيز و برچيدن کارگاه

٣-شرایط آلی
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پس از١-٣
. تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٢-٣
سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام٣-٣

برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم
. به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارد ٣-۴
یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه
طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در۵-٣

. ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش سوزی ٣-۶
. و سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند . تجهيزات و٧-٣
مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ،
چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما باشد ، بهای مصالح بازیافتی
آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می

. شود

 ۴-نحوه پرداخت

در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از١-۴
. ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شود ۴-١-١

٢١۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

. هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود ۴-١-٢

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه  بصورت درصدی پيش بينی شده است و برای آارهای مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ٢-۴
:تعميرات خطوط لوله کمربندی تغذیه و شبکه گاز

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی
 .نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

٢١۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان ١
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

٢١٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران ٢
۴٨٠٢۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢١٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور ٣
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

٢١٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

۴
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

٢٢٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب ۵
۴٨٠۵۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٢٢١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

۶
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

٢٢٢



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی ٧
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

٢٢٣



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب ٨
۴٨٠٨۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٢۴



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

٩
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

٢٢۵



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی ١٣
۴٨١٣۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٢٢۶



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه ١۴
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

٢٢٧



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها ١۵
۴٨١۵۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٢٢٨



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه ١۶
۴٨١۶۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٢٩



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [١] ١

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه ١٧
۴٨١٧۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٣٠



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - شرح اقالم هزینه باالسری٢پيوست 

هزینه باالسری

به طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر تفكيك می شود:

١-هزینه باالسری عمومی.
این هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرآت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدمات.١-١
هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی (سهم آارفرما)، به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی.٢-١
هزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.٣-١
هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی.۴-١
هزینه نگهداری دفتر مرآزی.۵-١
هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی.۶-١
هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی.٧-١
هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی.٨-١
هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی.٩-١
هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی.١٠-١
هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی.١١-١
هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها.١٢-١
هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها.١٣-١
هزینه های متفرقه،شامل هزینههای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.١۴-١
هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی.١۵-١
هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از انبار مرآزی.١۶-١

٢-هزینه باالسری آار.
این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه ميتوان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینههای درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است:١-٢
هزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پيمانكار است.١-١-٢
هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست.٢-١-٢

هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است:٢-٢
هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.١-٢-٢
هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.٢-٢-٢
هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار.٣-٢-٢

هزینه ماليات.٣-٢
هزینه صندوق آارآموزی.۴-٢
سود پيمانكار.۵-٢
هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است :۶-٢

هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و١-۶-٢
حفاظت و حراست. همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه،

منظور نشده است.
هزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آزمایشگاه قرارمی گيرد.٢-۶-٢
هزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای آار مربوط.٣-۶-٢
هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان.۶-۴-٢
هزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزینه غذای آارگران پيمانكار.۶-۵-٢
هزینه پذیرائی آارگاه.۶-۶-٢
نه های متفرقه.شهزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزی٧-۶-٢
هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه.٨-۶-٢
هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات.٩-۶-٢

هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار.٧-٢
هزینه های تهيه عكس و فيلم.١-٧-٢
).Shop Drawingsهزینه تهيه نقشه های آارگاهی (٢-٧-٢
).As Built Drawingsهزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  (٣-٧-٢
هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه.۴-٧-٢
هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.۵-٧-٢

توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در
هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٢. در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود،
هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣. در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بيمه سهم آارفرما  (٢٠ درصد) و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است.

٢٣١



١٣٩۵تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

- ضریب های منطقه ای٣پيوست 

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

١/٠۴ تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی ١١/١٠ خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

١/٠٧ اروميه و خوی
آذربایجان
غربی ٢١/١۶ تكاب - چالدران - سردشت

١/١٠ سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

١/١١ بيله سوار
اردبيل ٣

١/٠٨ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/٠۴ اصفهان - مبارآه

اصفهان ۴١/١۵ (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

١/٠٧ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠۵ اشتهارد

البرز ۵١/٠٧ طالقان - آسارا

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/٢١ مهران - دهلران

ایالم ۶١/١۴ ایالم - ایوان

١/١۶ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزیره خارگ- فارسی

بوشهر ٧١/١۵ جم - دیر- عسلویه - آنگان

١/٠٨ سایر شهرستان های استان  بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠۴ شميرانات - دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/٠٨ شهرآرد

چهار محال و
بختياری ٩١/١۶ اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

١/١٠ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

١/١٠ بيرجند

خراسان
جنوبی ١٠

١/٢٢ نهبندان

١/١٨ بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس

١/١۴ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی 

٢٣٢
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١/٠۵ مشهد

خراسان
رضوی ١١

١/١٧ درگز - خواف - بجستان - باخزر

١/٢٠ تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

١/١١ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٧ بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی ١٢

١/٠٨ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٨ اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان ١٣
١/١٨ دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

١/٠٩ اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩ زنجان

زنجان ١۴١/١۴ طارم - ماه نشان

١/١١ سایر شهرستان های استان زنجان

١/١٠ شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان ١۵

١/٠٨ سایر شهرستان های استان سمنان

١/١۴ زاهدان

سيستان و
بلوچستان ١۶

١/١٩ چاه بهار - خاش - زابل

١/٢٢ ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

١/٢٧ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

١/٠۵ شيراز

فارس ١٧

١/١٧ الرستان(بيرم)

١/١۵ المرد - مهر

١/١٢ اقليد - خنج - جهرم - گراش

١/٠٨ سایر شهرستان های استان فارس

١/٠٧ قزوین - البرز

قزوین ١٨١/١٣ الموت - طارم - آوج - آوهين

١/٠٨ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٨ قم  
قم ١٩

١/١٠ سایر شهرستان های استان قم

١/١۶ مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)

آردستان ٢٠١/١٣ سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)

١/١٩ بانه

۴
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١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان آردستان ٢٠

١/١٩ رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان ٢١١/١٠ رفسنجان - آرمان

١/١۴ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١٠ آرمانشاه

آرمانشاه ٢٢
١/٢٠ پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

١/١٨ پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

١/١٣ سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

١/١٢  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد ٢٣١/٢٠   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

١/١۶ سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

١/١٨ بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان ٢۴
١/١٣ گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع اند

١/١٢ آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

١/٠٩ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٨ رشت

گيالن ٢۵
١/١٩ رودسر(رحيم آباد)

١/١۶ رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

١/١١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٠ خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان ٢۶١/١۵ پلدختر - رومشكان

١/١٣ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٢
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران ٢٧

١/١٣ مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقعند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مازندران

١/٠۴ اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی ٢٨١/١٢ تفرش - شازند

١/٠٩ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/١٠ بندر عباس 
هرمزگان ٢٩

١/٢۴ ابوموسی - بشاگرد

٢٣۴
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١/٢١ پارسيان - جاسك
هرمزگان ٢٩

١/١۶ سایر شهرستان های استان هرمزگان

١/١١ تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان ٣٠

١/٠٧ سایر شهرستان های استان همدان

١/١٨ ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد ٣١
١/٠٩ یزد - اشكذر

١/١۵ ابرآوه - بهاباد - خاتم

١/١٢ سایر شهرستان های استان یزد

٢٣۵




