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، }وyz و �WXوw Tx�u�v� pqrst ز�Sن از o ا�� n@د` �J�@وgL  hi j�klو  RS TU#V� �Cc d@ef�()ت a�b` و ,+*� ()�

���وژ` ��\ورد ی�.�ن ��ز� ����� و ����vc� ا���د ~{|@ر ، �vN dور�  �*+, �� ا�R��WX ،وZن و a�bان ���d TU#V p   ا�
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 �������;��@� او�� �����ر� و i.�§�ت  �� ��¦ ¥ و �Kدی� ا��غ و ��
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 8Fار ردÊ �Æ© ªÇ�� �¹ار yË@Ì را °@رد �Í�CÎ�Ï.�Ðد  

��رØÙ#� و ا×�ÕÖد` از ا� �����رود 1 �� �� ا��Ôcم � ¶�ش Ò@رت �7NK	، اÑر \ن �� ̂اpÚ �\ورد� �وژ`� Û ����Ü 6 ���� و ا��م 
p��¨ Ý¥ 6 را �S ، دات��Þß/à ات وáâQ�S�� دن \ن ی�ر�@�ã äå. 
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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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
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١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای
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معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

www.oilindustry.ir
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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)
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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
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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
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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
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معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

www.oilindustry.ir


فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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
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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

١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 
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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 : ضریب های منطقه ای.

٢- تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست بها قيمت ندارد.
١  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–٢

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  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 ٣-٢–٣
اعمال خواهد شد. 

١ هزینه باالسری طرح های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴٨ (چهل و هشت) درصد و آارهایی آه به–١–       ٣
صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند برابر ٣۶ (سی و شش) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح های عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه
واگذار می شوند، برابر ٣۶ (سی و شش) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند برابر ٢۵ (بيست و پنج) درصد می باشد. شرح

اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است. 
٢  ضریب منطقه ای مطابق پيوست ٣.–١–٣
٣  هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ۴ درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ١)–١–٣
٢ 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–٣

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 و ضریب منطقه ای 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  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–٣

(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
مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک 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 شناسایی 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 عمليات ساختمانی صنعتی نفت و

گاز و پتروشيمی استفاده شود.

١
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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 و١Gasket  تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست. هزینه آهن آالت و –۵

هزینه اجرای آن از 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 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–۵
) 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 ٣SCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا –۵

فشار می باشد.
 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–۶

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.
 در ردیف های گروه ابزار دقيق:–٧

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.
 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–٨

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.
 مبلغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمان منظور شده باشد، قابل–٩

پرداخت است.
 کليه فعاليت های اجرایی پيمانکار باید براساس دستورالعمل های استانداردسازی شده صنعت نفت ، مانند دستورات کارهای بازرسی ، مهندسی ،–١٠

 و ... باشدHSEاجازه کار سرد و گرم، 
 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.–١١
 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما–١٢

به عالوه  ١۴ درصد هزينه باالسری پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود.
 این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٣٩۶ محاسبه شده است.–١٣

٢
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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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

D<=2"2"<D<=6"6"<D<=10"10"<D
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترلی
٠١٠١۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

۴،٢۶٨،٣٨٠تعمير عمومی ٠١۵٧۴،١٧٠١،۵٩٩،٩٧٠٢،١٩١،١٣٠ مورد

١،۴۵۶،۵٧٠جوشکاری قطعات معيوب ٠٢٣١١،۶۴٠٣٠٠،٩١٠٧٠٩،۴۶٠ مورد

٢،٧١١،۶۵٠تراشکاری قطعات معيوب ٠٣٢۶٧،٣٧٠٧١۴،۶٧٠١،١٣٧،٣۶٠ مورد

١،٢١۴،٣١٠گرند کردن ٠۴١۴٢،۴۶٠٣۵٩،٣۵٠۴۶۴،٠٠٠ مورد

۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان
٠١٠٢۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١۵٩۵،٨٧٠ اینچ قطر

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢١٢۶،٢٠٠ اینچ قطر

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣٢٠٠،٧٣٠ اینچ قطر

گرند آردن ٠۴٣۵،۶٧٠ اینچ قطر

۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای خالء شکن
٠١٠٣۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٨٧٩،٠٧٠ عدد

جوشکاری قطعات معيوب ٠٢١٣٣،۶١٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۶١٨،٠٠٠ عدد

گرند آردن ٠۴٣٩٧،۶٩٠ عدد

۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای عمومی
٠١٠۴۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٢،۶٩٨،٣۵٠٧،٠٩٨،٨٠٠تعمير عمومی ٣،٧۶٩،٩٩٠ ٠١۵٧١،١٧٠٧٧۶،٣۶٠١،۵٧۴،٣۴٠ مورد

٠١،٢۶٢،٠۴٠جوشكاری قطعات معيوب ٧۴٢،۴٢٠ ٠٢١۴،٨١٠١۴،٨١٠٢١،٩۴٠ مورد

١،١۵٩،٧٧٠٣،٠۴٨،٠۴٠تراشكاری قطعات معيوب ١،٩٠٣،٢٧٠ ٠٣١٣۵،۴۵٠۴٢۵،۴۴٠٧١۴،۶٧٠ مورد

۴٨٩،۶۶٠١،٩٣۴،٠٨٠گرند آردن ٧٨٠،۵٧٠ ٠۴٧۵،۵١٠٢٢٠،١۴٠۴٣۶،١٨٠ مورد

٧
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١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب نما
٠١٠۵۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١١،٠٩۴،٢٠٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢٢٩،۶١٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣٢٩،۶١٠ عدد

گرند آردن ٠۴٠ عدد

٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربکس (دستی و موتوری جهت ولو)
٠١٠۶۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١١،۴٩٠،٨۶٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢۵٠۶،١١٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣٧٢٩،۴٧٠ عدد

٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتور
٠١٠٧۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١٩١۵،۶٠٠ عدد

جوشكاری قطعات معيوب ٠٢۴۵٣،۵٧٠ عدد

تراشكاری قطعات معيوب ٠٣۶١٨،٠٠٠ عدد

١٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اکوموليتور
٠١٠٨۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١۴٣١،٨٨٠ عدد

١١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کپسول
٠١٠٩۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

تعمير عمومی ٠١١،١١٨،٧٠٠ عدد

١٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تست شيرآالت
٠١١٠۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

٠١٢۵۵،٨٢٠ اینچ۶تست- تا 

٠٢٩۶،٩٧٠ اینچ و باالتر۶تست- 

١٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - شيرآالت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

8"=<D<12"12"=<D<=16"
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اوربيت اتوماتيک
٠١١١۶٢

گروه کد

فصل اول - شيرآالت

باز آردن و بستن، تعمير و

actuatorتست 
٠١٣،١١٣،٠٧٠٣،٧٩٧،۵٢٠ دستگاه

باز آردن و بستن، تعمير و

تست بانت
٠٢١،۵۵۶،۵٣٠١،٨٩٨،٧۶٠ دستگاه

تعویض سيت ٠٣١،۵٩٣،۵۶٠٢،٢٧٨،٠١٠ دستگاه

١۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 یک تن به صورت (TON) ۶–معيار آناليز برای قيمت گذاری ردیف "باالنس محور انواع توربين" محورهای با وزن زیر یك تن

.ردیف ستاره دار عمل خواهد شد
٧–بهای ردیف های "باالنس محور الكتروموتورها" و "باالنس محور پمپها" برای روتورهای با وزن زیر ٢۵٠ آيلوگرم ميباشد. برای اوزان باالی ٢۵٠ آيلوگرم، بهای

.ردیف به صورت ستاره دار محاسبه ميشود
.٨–در صورت انجام باالنس استاتيك محورها، به دليل خاص و محدود بودن این عمليات هر پاالیشگاه بر اساس ردیف های ستاره دار اقدام خواهد آرد
.٩–ردیف "بازسازی دیفيوزر جدا شونده" در زیر فصل تراشكاری شامل دیفيوزرهای (هدایت آننده جریان سيال) پمپ ها، دمنده ها  توربينها ميباشد

١۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(ساخت)
٠٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

٧۵ ساخت محور تا طول 

 ميليمتر٧۵سانتيمتر و قطر تا 
٠١٣،٨٨٠،٢۵٠ مورد

 ساخت محور طول بيشتر از

٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵

ميليمتر

٠٢۶،٣٠٠،٩۵٠ مورد

٧۵ ساخت محور تا طول  

٧۵سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

٠٣۴،۶١٧،۴٣٠ مورد

 ساخت محور طول بيشتر از

 سانتيمتر و قطر باالتر از٧۵

 ميليمتر٧۵

٠۴٧،٢٢٢،١٢٠ مورد

١٠ ساخت سيليو تا طول 

 ميليمتر۵٠سانتيمتر و قطر تا 
٠۵١،١٨۶،۵٩٠ مورد

١٠ ساخت سيليو تا طول  

۵٠سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

٠۶١،۵٣٧،١٢٠ مورد

 ساخت سيليو طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠

ميليمتر

٠٧١،٩٢٣،٧٧٠ مورد

 ساخت سيليو طول بيشتر از

 سانتيمتر و قطر باالتر از١٠

 ميليمتر۵٠

٠٨٢،۶۶٠،٩۵٠ مورد

۵ ساخت بوش تا طول 

 ميليمتر۵٠سانتيمتر و قطر تا 
٠٩۵٠۴،٠۴٠ مورد

۵ ساخت بوش تا طول 

۵٠سانتيمتر و قطر باالتر از 

ميليمتر

١٠٧٧۵،٩۶٠ مورد

 ساخت بوش طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵

ميليمتر

١١٩۶٠،٢۶٠ مورد

 ساخت بوش طول بيشتر از

۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵

ميليمتر

١٢١،۵١٣،١۴٠ مورد

ساخت انواع دیفلكتور ١٣١،۵۵۵،١٨٠ مورد

چرخ دنده ها ١۴۵۶،٢۵٠ ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

انواع آاپلينگ ماشين االت

دوار (موادخام)
١۵٣۶٣،٩٢٠ اینچ قطر

انواع تست رینگ ها  و هاف

)Halfرینگ (
١۶۴٩۴،١۶٠ اینچ قطر

ساخت آلمپس آامپوند ١٧۶٠٩،۴۴٠ اینچ قطر

انواع واشرها ١٨۴٣،٨٢٠ عدد

انواع اسپيسرهای فلزی

ماشين آالت دوار
١٩۴۶٠،٧٠٠ اینچ قطر

انواع اسپيسررینگ های

فلزی
٢٠١١٩،٨٠٠ اینچ قطر

انواع ویرینگ ها ٢١٢٢٧،۴١٠ اینچ قطر

لنتررینگ (حلقه فانوسی) ٢٢٢٩٩،٨٧٠ اینچ قطر

١۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(ساخت)
٠٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

انواع فلنج ها ٢٣۴۴٠،٠٨٠ اینچ قطر

انواع عينكی ها ٢۴٣٢٣،۴۵٠ اینچ قطر

انواع اورفيس پليت ٢۵١٩۵،٠١٠ اینچ قطر

انواع پالك های مخروطی ٢۶٧٩،٧١٠ عدد

انواع مغزی ها، درپوش ها،

تبدیل
٢٧١٢٨،٠۴٠ عدد

انواع پيچ ٢٨٧٩،٧١٠ عدد

انواع مهره ٣٠٧٩،٧١٠ عدد

١۵سوراخ آاری تا قطر 

ميليمتر
٣١١۴،٢٠٠ عدد

٣٠ تا ١۵سوراخ آاری از قطر 

ميليمتر
٣٢٣٠،۶٢٠ عدد

٣٠سوراخ آاری از قطر 

ميليمتر به باال
٣٣٧٩،۶٩٠ عدد

درآوردن پيچ های بریده و

قالویزآاری مجدد
٣۴٧٩،۶٩٠ عدد

قالویزآاری ٣۵۴۴،۶۴٠ عدد

حدیده آاری ٣۶٣٠،۶٢٠ عدد

انواع گلند شيرها ٣٧۶٣۶،۶۶٠ عدد

ساخت تيپ برنرهای آوره ٣٨٩٠٨،٠٠٠ مورد

ساخت تيوب شيت ٣٩٧٢،٠۵٠ تعداد تيوب

ساخت بافل ۴٠٣۴،٢٨٠ تعداد تيوب

ساخت سمبه جهت درآوردن

تيوب ها
۴١١۴٢،٠٧٠ عدد

ساخت انواع یاتاقان ۴٢١،٣٠٩،۴۶٠ عدد

ساخت سيت انواع شيرها ۴٣٢٨٠،٠۶٠ اینچ قطر

ساخت دیسك انواع شيرها ۴۴١۴٠،٠٣٠ اینچ قطر

ساخت پالگ انواع شيرها ۴۵١،۵٠٢،٧٩٠ عدد

ساخت سيل پليت ۴۶٢،٠٨٢،٧٧٠ عدد

ساخت پيچ یا مهره های چند

راهه
۴٧٠ قطرطول

ساخت جای آليدی ۴٨١٠١،۴٢٠ عدد

ساخت آليد ۴٩١٠١،۴٢٠ عدد

ساخت الیی فلنج ها

(گسكت) معمولی
۵٠٧،٢٨٠ اینچ قطر

ساخت الیی سوراخ دار (فول

فيس) معمولی
۵١١۴،۵٧٠ اینچ قطر

ساخت الیی دیویژن دار ۵٢٢۵،٢۶٠ اینچ قطر

ساخت الیی متفرقه ۵٣٣،۶٠٠ سانتيمتر

ساخت انواع چرخ پولی ۵۴١،٧١٠،٩٢٠ عدد

ساخت استم شير  ۵۵٢،٠٨٢،٧٧٠ عدد

ساخت مهره استم شير ۵۶٢،٠٨٢،٧٧٠ عدد

١٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(تعمير)
٠٢٠٢۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

تعمير انواع محورها(تا قطر

 ميليمتر )٧۵
٠١٧٢٩،۴٧٠ مورد

٧۵تعمير انواع محورها(قطر 

ميليمتر به باال)
٠٢١،١١۶،١٣٠ مورد

تعمير انواع سيليوها ٠٣۴٨٨،٢٠٠ مورد

تعمير انواع بوش ها ٠۴٢۵۶،٠٩٠ مورد

تعمير انواع دیفلكتور ٠۵١۴۶،٠٩٠ مورد

تعمير انواع چرخ دنده ٠۶٢٣،٢١٠ ×قطر 

تعداد دنده

اصالحی

تعمير آاپلينگ ماشين االت

دوار
٠٧٣۵٢،٧۵٠ مورد

تعمير تست رینگ  ٠٨٨٣۶،٠٧٠ مورد

)رینگ مبدلHalfتعمير  هاف( ٠٩٨٣۶،٠٧٠ مورد

تعمير ویرینگ ها (رینگ های

سایشی)
١٠۴۴٩،۴١٠ مورد

تعمير فلنج ها ١١٧٩،٧١٠ اینچ قطر

تعمير عينكی ها ١٢۵٣۶،١۵٠ مورد

تعمير اورفيس پليت ١٣٢۵۶،٠٩٠ مورد

تعمير مغزی ها، درپوش ها،

تبدیل
١۴٧٣،٧٩٠ مورد

تعمير پيچ ١۵۵٢،١٣٠ مورد

تعمير مهره ١۶۵٢،١٣٠ مورد

باالنس محور انواع توربين ها ١٧١،٧۵٢،٩٠٠ مورد

باالنس محور انواع

الكتروموتورها
١٨۶۶٢،٩٨٠ مورد

باالنس محور انواع پمپ ها و

سایر موارد
١٩٨٢۶،٣۴٠ مورد

بازسازی بدنه توربين

)Casing(
٢٠١،٨۴١،٧٧٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سبك
٢١٨٢٩،٣٨٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- نيمه سنگين
٢٢١،٢٧٩،٢٠٠ مورد

)Casingبازسازی بدنه پمپ (

- سنگين
٢٣۴٠۶،۵٣٠ اینچ/قطر

بازسازی هوزینگ بيرینگ

سبك
٢۴١،٠٣٣،١١٠ مورد

بازسازی هوزینگ بيرینگ

سنگين(با دستگاه بورینگ)
٢۵٢،٢۵٩،۵۴٠ مورد

بازسازی آاور پمپ و توربين

سبك
٢۶٩۴٩،٧٣٠ مورد

بازسازی آاور پمپ و توربين

سنگين
٢٧٢،٠٣١،٨۴٠ مورد

بازسازی اسپيسر پمپ ٢٨۴٣٣،۶٩٠ مورد

بازسازی براآت پمپ ٢٩٣١٣،٧٩٠ مورد

بازسازی دفيوزر جداشونده  ٣٠١،٩٢١،٨۴٠ مورد

١٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تراشکاری و واشربری(تعمير)
٠٢٠٢۶٢

گروه کد

فصل دوم - تراشکاری و واشربری

بازسازی پروانه ٣١٨۶،٠٢٠ اینچ/قطر

بازسازی لبرینت ٣٢٨٨۴،۶١٠ مورد

چيپ اتصاالت(زانویی، سه

راهی، آپ و ...)
٣٣٨٢،٠۴٠ اینچ قطر

چيپ لوله و تيوب ٣۴٧٩،۶٢٠ اینچ قطر

برش لوله و تيوب و ... ٣۵۴٠،٢۶٠ اینچ قطر

سنگ زدن سطوح تخت ٣۶٢٣٧،۵٠٠ مورد

تعمير انواع یاتاقان ٣٧۴٧١،۶٢٠ اینچ قطر

تراشكاری با دستگاه فلنج

فيسر
٣٨١٧۶،٩٨٠ اینچ قطر

)Grooveبازسازی شيار (

فلنجهای فشار قوی توسط

دستگاه فلنج فيسر

٣٩٣۵٣،٩٧٠ اینچ قطر

)Grooveبازسازی شيار (

فلنجهای فشار قوی توسط

دستگاه تراش

۴٠١٠٩،۶٧٠ اینچ قطر

بازسازی سيل پليت ۴١١۶٨،٣٩٠ اینچ قطر

) قطعاتskimپرداخت (

مختلف
۴٢٢۵٧،٧٠٠ مورد

Hotانجام عمليات هات تب 

tap(دستی) 
۴٣١،۴٧۵،٠۴٠ اینچ قطر

Hotانجام عمليات هات تب 

tap(دستگاه برقی یا هوایی) 
۴۴۴٩۵،٢۴٠ اینچ قطر

انجام عمليات پایپ آاتر ۴۵۶١،۶٧٠ اینچ قطر

تعمير چنل و فلوتينگ هد و

بانت
۴۶١٠٠،٧١٠ اینچ/قطر

تعمير تيوب شيت باندل(تيوب

شيتی آه از باندل جدا نشده

باشد)

۴٧١۶٩،٢۵٠ اینچ/قطر

١٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

١٠–واحد ردیف های ۶٢٠٣٠٣١٢ الی ۶٢٠٣٠٣١۴ طول (متر)  و ضخامت (ميليمتر) می باشد.

٢٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزکاری و جوشکاری (ساخت)
٠٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

ساخت سازه های فلزی

 آيلوگرم۵٠٠سبك- تا 
٠١١٣،٠٧٠ کيلوگرم

ساخت سازه های فلزی

۵٠٠سنگين- بيشتر از 

آيلوگرم

٠٢١٠،۴۴٠ کيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

٢۵٠با لوله های استاندارد- تا 

آيلوگرم

٠٣١۵،٩٠٠ کيلوگرم

ساخت مخزن، شل و ظروف

با لوله های استاندارد- بيشتر

 آيلوگرم٢۵٠از 

٠۴١٣،٢۵٠ کيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

۵٠٠(استوانه یا مكعبی)- تا 

آيلوگرم

٠۵٢٢،٧١٠ کيلوگرم

ساخت مخزن و ظروف با ورق

(استوانه یا مكعبی)- بيشتر

 آيلوگرم۵٠٠از 

٠۶١٨،٧٧٠ کيلوگرم

ساخت آامل انواع سينی

های داخل برج
٠٧١٨،٧٧٠ کيلوگرم

ساخت آچار (ویل اسپانر

wheel spanner و (F
٠٨٨،٧٢٠ کيلوگرم

رول آردن ورق های فوالدی

 ميليمتر١٠تا ضخامت 
٠٩۵،٢١٠ کيلوگرم

رول آردن انواع ناودانی،

…نبشی، پروفيل، لوله و 
١٠۵،٢١٠ کيلوگرم

خم آاری ورق های فوالدی ١١۵،٢١٠ کيلوگرم

خم آاری لوله و تيوب ١٢٨٧،٠٢٠ اینچ قطر

برش آاری ورق های فوالدی

با قيچی
١٣٢،۶١٠ کيلوگرم

 از مفتولS یا Z یا Vساخت 

های فلزی
١۴۶،٩۶٠ عدد

ساخت بدنه انواع صافی ها ١۵١٠٣،٨۵٠ اینچ قطر

ساخت سبد داخل صافی

)Basket(
١۶۶۶،٨۵٠ اینچ قطر

 وJ bolt و U boltساخت 

انكربلت و بست
١٧١٢،٢٨٠ کيلوگرم

ساخت انواع مخروط های

ناقص
١٨٠ کيلوگرم

ساخت آویل حرارتی (بدون

شل) در ابعاد مختلف
١٩٣٨١،١٠٠ قطرطول

trolley trackساخت  ٢٠٠

ساخت تيپ فلر آامل ٢١۵۶،٧٨٠ کيلوگرم

٢١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلزکاری و جوشکاری (تعمير)
٠٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

تعمير سازه های فلزی ٠١١٣،٠٧٠ کيلوگرم

عمليات رفع ترك از سطح

ظروف و مخازن و بدنه

شيرآالت و قطعات ماشين

آالت

٠٢١٩٩،٢٠٠ عم×طول

ق ترک

تعمير آامل انواع سينی های

داخل برج
٠٣١۶٠،١٨٠ متر مربع

تعمير مشعل آوره ها و

بویلرها
٠۴٢،٧١٣،٢١٠ مورد

تعمير دمپرهای آوره ها و

بویلر
٠۵٢،٧١٣،٢١٠ مورد

تعمير سبد داخل صافی

)Basket(
٠۶١٠٧،۶٩٠ اینچ قطر

٢٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جوشکاری و برشکاری
٠٣٠٣۶٢

گروه کد

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری

جوشكاری طولی

قطعات-آربن استيل
٠١١۴٨،۶٢٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فوالدهای آلياژی
٠٢٢۶٠،۵۵٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-فلزات رنگی
٠٣۴٠۴،٢٣٠ مترطول

جوشكاری طولی

قطعات-چدن
٠۴۵٨٧،٧۵٠ مترطول

جوشكاری ترميمی روی

 سانتيمتر٣×٣سطوح تا 
٠۵٠ مترطول

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-آربن استيل
٠۶۴،۴١٠ سانتی متر

مربع

ساخت آامل انواع سينی

های داخل برج
٠٧٩١٧،٧٩٠ متر مربع

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-فلزات رنگی
٠٨٨،٨٢٠ سانتی متر

مربع

جوشكاری ترميمی روی

سطوح-چدن
٠٩٩،٩٢٠ سانتی متر

مربع

جوشكاری با گاز استيلن ١٠٣١٨،۵۴٠ مترطول

جوشكاری با دستگاه نقطه

جوش
١١٠ مورد

برشكاری ورق ها بوسيله گاز

استيلن
١٢۶۶٠ ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ها بوسيله

گوژ
١٣٠ ضخا×طول

مت

برشكاری ورق ها بوسيله

پالسما
١۴٨٣٠ ضخا×طول

مت

گرم آاری قطعات با گاز ١۵١٣٠،۵١٠ مورد

٢٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - کربن استيل M1PFMICS
٠۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٠ ٠١١،١۶۵،٣١٠١،٣٢۴،۵٠٠١،۵٨٢،٢٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،٣٩٨،٩٩٠١،۵٨۶،٢١٠١،٨٩٢،۴۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،۶١٨،١٢٠١،٨٣٠،٩٣٠٢،١٨١،۵٠٠ سرجوش

D=8"٣،٧٢٢،٨٠٠ ٠۴٢،١١٨،١۴٠٢،٣٩۴،٧٢٠٢،٨۵١،١٩٠ سرجوش

D=10"۵،٠۴۵،۶٩٠ ٠۵٢،۶٠۴،٣٧٠٣،١٩٧،٠۶٠٣،٨١٩،۶٨٠ سرجوش

D=12"۵،٢١۴،۵١٠ ٠۶٢،٩۴١،٠٧٠٣،٣٣۶،۴۶٠٣،٩٧٩،٣١٠ سرجوش

D=14"۵،٩٩٩،٠٧٠ ٠٧٣،٣۶٠،٨٩٠٣،٨٢٢،٠٣٠۴،۵۶۴،٧۵٠ سرجوش

D=16"۶،٧٨١،٧٨٠ ٠٨٣،٧٧٨،٩۶٠۴،٣٠۶،٢٩٠۵،١۴٩،٣١٠ سرجوش

D=18"٧،۵۶۶،۴۵٠ ٠٩۴،١٩٨،۴۵٠۴،٧٩١،۵٣٠۵،٧٣۴،٨۵٠ سرجوش

D=20"٨،٣۴٩،۴٩٠ ١٠۴،۶١۶،۴١٠۵،٢٧۶،١٢٠۶،٣١٩،٣٠٠ سرجوش

D=24"٩،٩١۶،٧٧٠ ١١۵،۴۵۴،٣٠٠۶،٢۴۵،٩۵٠٧،۴٨٩،٢٩٠ سرجوش

D=26"١٠،٧٠١،٠٢٠ ١٢۵،٨٧٣،٩١٠۶،٧٣٠،٧٧٠٨،٠٧٣،٩٧٠ سرجوش

D=28"١١،۴٨۵،١۴٠ ١٣۶،٢٩٢،٩۶٠٧،٢١۶،١٢٠٨،۶۵٩،۶٢٠ سرجوش

D=30"١٢،٢۶٨،٧٣٠ ١۴۶،٧١١،٣۶٠٧،٧٠٠،۶٠٠٩،٢۴٣،٩۶٠ سرجوش

D=32"١٣،٠۵٠،٣٣٠ ١۵٧،١٢٩،۴٢٠٨،١٨۴،١٩٠٩،٨٢٧،٢٠٠ سرجوش

D=34"١٣،٨٣۴،٩٠٠ ١۶٧،۵۴٩،٢۴٠٨،۶٧٠،١٠٠١٠،۴١٣،١٨٠ سرجوش

D=36"١۴،۶١٨،٢۶٠ ١٧٧،٩۶٧،٣١٠٩،١۵۴،٣۶٠١٠،٩٩٧،۵٢٠ سرجوش

D=38"١۵،۴٠٢،۶١٠ ١٨٨،٣٨٧،۵٧٠٩،۶٣٩،٩٣٠١١،۵٨٣،۶١٠ سرجوش

D=40"١۶،١٨۵،٩٧٠ ١٩٨،٨٠۵،٢٠٠١٠،١٢۴،١٩٠١٢،١۶٧،۵٢٠ سرجوش

D=42"١۶،٩۶٨،٩٠٠ ٢٠٩،٢٢۴،٣٧٠١٠،۶٠٨،۶٧٠١٢،٧۵١،٨۶٠ سرجوش

D=44"١٧،٧۵٣،۴٧٠ ٢١٩،۶۴٣،۴٢٠١١،٠٩۴،٣۵٠١٣،٣٣٧،۴٠٠ سرجوش

D=46"١٨،۵٣۶،٨۴٠ ٢٢١٠،٠۶٢،٢۶٠١١،۵٧٨،٨٣٠١٣،٩٢٢،١٨٠ سرجوش

D=48"١٩،٣٢١،۶٢٠ ٢٣١٠،۴٨٠،٨٧٠١٢،٠۶۴،۶٢٠١۴،۵٠٧،٨٣٠ سرجوش

D=50"٢٠،١٠۶،۵۵٠ ٢۴١٠،٩٠٠،۴٨٠١٢،۵۴٩،۶۶٠١۵،٠٩٣،۵٠٠ سرجوش

D=52"٢٠،٨٨٧،١۵٠ ٢۵١١،٣١٨،١١٠١٣،٠٣٢،٩٢٠١۵،۶٧۶،٣٠٠ سرجوش

D=54"٢١،۶٧١،١۶٠ ٢۶١١،٧٣٨،٠٣٠١٣،۵١٨،١۶٠١۶،٢۶١،۴٠٠ سرجوش

D=56"٢٢،۴۵۴،٠٩٠ ٢٧١٢،١۵۶،٠٠٠١۴،٠٠٢،۴٢٠١۶،٨۴۵،٩۶٠ سرجوش

٢۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٢،٢٢٣،٣٩٠ ٠١١،۴٩٠،١۶٠١،۵۶١،٩٨٠١،٩٢۶،۶۴٠ سرجوش

D=5"٢،۶۵٠،٧١٠ ٠٢١،٧٧٨،٠٣٠١،٨۶٢،٢٣٠٢،٣٠١،٠۵٠ سرجوش

D=6"٣،٠۴۵،۵١٠ ٠٣٢،٠٣۶،٧٣٠٢،١٣٢،۴٩٠٢،۶۴٨،۴۴٠ سرجوش

D=8"٣،٩٧۴،٢٧٠ ٠۴٢،۶۶٩،۶١٠٢،٧٩٣،۴٣٠٣،۴۵٩،۶٩٠ سرجوش

D=10"۵،۴١٠،۶٣٠ ٠۵٣،٢٧٢،٠٢٠٣،۴٢٣،٠٨٠۴،٢۴٢،٧٢٠ سرجوش

D=12"۵،۵٧٢،٨٨٠ ٠۶٣،٧٣٧،٠٣٠٣،٩١٣،۶٨٠۴،٨٣۶،٩٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧۴،٣٠٠،٢٠٠۴،۵٠۶،١۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨۴،٨۶١،٢۵٠۵،٠٩۶،٩٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩۵،۴٢۴،٠٩٠۵،۶٨٩،٠٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠۵،٩٨۵،۵٣٠۶،٢٨٠،٢٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١٧،١٠٩،٧۵٠٧،۴۶٣،۴۶٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢٨،٧٩۶،۶٢٠٩،٢٣٨،٢۴٠٠ سرجوش

٢۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد آلياژی M1PFMIAS
٠۴٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٠ ٠١١،٧١٧،۵٢٠١،٩٧۶،١٩٠٢،٣٧٩،۶۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢٢،٠۵٣،٠٠٠٢،٣۵٧،١٧٠٢،٨٣۵،١٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣٢،٣۶۵،٠١٠٢،٧١١،٢٩٠٣،٢۵۶،٩٠٠ سرجوش

D=8"۵،۶۶۴،٩١٠ ٠۴٣،٠٩٠،۵۴٠٣،۵٣٩،٠١٠۴،٢۴٩،۴۵٠ سرجوش

D=10"٧،٧۶٠،٩٠٠ ٠۵٣،٧٩٣،٢۶٠۴،٧٧٩،٠٩٠۵،٧۵٧،٠۶٠ سرجوش

D=12"٧،٩٧١،١٩٠ ٠۶۴،٣١۶،٢٠٠۴،٩۵٧،۵۵٠۵،٩۶١،۶۶٠ سرجوش

D=14"٩،٢٠١،٧٣٠ ٠٧۴،٩۵۴،٣٠٠۵،٧٠١،٩۶٠۶،٨۶۴،٧٩٠ سرجوش

D=16"١٠،۴٣١،٨۴٠ ٠٨۵،۵٩٠،١٩٠۶،۴۴۶،١۶٠٧،٧۶٨،۴٢٠ سرجوش

D=18"١١،۶۶٠،٨۶٠ ٠٩۶،٢٢٨،٨٨٠٧،١٩٠،١٧٠٨،۶٧٢،١۴٠ سرجوش

D=20"١٣،٠٢١،۵١٠ ١٠۶،٨۶۴،۶٨٠٨،٠۴٢،٧۶٠٩،۶٩۴،٣٢٠ سرجوش

D=24"١۵،٣۵٢،۴۴٠ ١١٨،١٣٩،۶٧٠٩،۴٢٣،٨٨٠١١،٣٨٢،۵٠٠ سرجوش

D=26"١۶،۵٨٢،٢١٠ ١٢٨،٧٧۶،٩١٠١٠،١۶٧،٣٣٠١٢،٢٨۵،١۶٠ سرجوش

D=28"١٧،٨١٣،٩١٠ ١٣٩،۴١۴،۵٧٠١٠،٩١٢،٨٩٠١٣،١٨٩،٩۴٠ سرجوش

D=30"١٩،٠۴٣،١۵٠ ١۴١٠،٠۵٢،٣٩٠١١،۶۵۵،٩۴٠١۴،٠٩٢،٧٠٠ سرجوش

D=32"٢٠،٢٧٠،٣٣٠ ١۵١٠،۶٨٨،٠٧٠١٢،٣٩٨،۶٠٠١۴،٩٩۴،٠٨٠ سرجوش

D=34"٢١،۵٠٣،۴٠٠ ١۶١١،٣٢۶،٨٩٠١٣،١۴۴،۶۴٠١۵،٨٩٩،۵۵٠ سرجوش

D=36"٢٢،٧٣٢،٧٩٠ ١٧١١،٩۶٢،۵۶٠١٣،٨٨٨،۶٢٠١۶،٨٠٢،٢۴٠ سرجوش

D=38"٢٣،٩۶٣،۵۶٠ ١٨١٢،۶٠١،٣٨٠١۴،۶٣٣،٢۵٠١٧،٧٠۶،٠٩٠ سرجوش

D=40"٢۵،١٩٢،۴۵٠ ١٩١٣،٢٣٧،٠۵٠١۵،٣٧۶،٢٣٠١٨،۶٠٨،٢٨٠ سرجوش

D=42"٢۶،۴٢٢،٣۵٠ ٢٠١٣،٨٧۵،٢٢٠١۶،١٢٠،٧١٠١٩،۵١١،۴٨٠ سرجوش

D=44"٢٧،۶۵٣،٧١٠ ٢١١۴،۵١٢،۴۵٠١۶،٨۶۵،٧۴٠٢٠،۴١۵،٧٣٠ سرجوش

D=46"٢٨،٨٨٣،١٠٠ ٢٢١۵،١۴٩،٧١٠١٧،۶٠٩،٢٢٠٢١،٣١٨،۴٢٠ سرجوش

D=48"٣٠،١١۵،٣۶٠ ٢٣١۵،٧٨۶،۴۴٠١٨،٣۵۴،٨۵٠٢٢،٢٢٣،٧۶٠ سرجوش

D=50"٣١،٣۴٧،١١٠ ٢۴١۶،۴٢۵،١١٠١٩،٠٩٩،٩۶٠٢٣،١٢٨،٠٠٠ سرجوش

D=52"٣٢،۵٧٣،۶۵٠ ٢۵١٧،٠۶١،٢٨٠١٩،٨۴١،٨١٠٢۴،٠٢٨،۶۶٠ سرجوش

D=54"٣٣،٨٠٣،٨٨٠ ٢۶١٧،۶٩٩،۶٩٠٢٠،۵٨۶،۵٣٠٢۴،٩٣٢،٨١٠ سرجوش

D=56"٣۵،٠٣٣،٢٧٠ ٢٧١٨،٣٣۵،٧٧٠٢١،٣٣٠،۵١٠٢۵،٨٣۵،۵٠٠ سرجوش

٢٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01CS
٠۴١١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٧۴١،٠۴٠٨١٠،۴١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٠١٢،۵٣٠١،١٠٧،٩٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٢٢٢،۶٣٠١،٣۵۶،٠۵٠١،۶۵١،٨۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۴٣۴،٠۶٠١،۵٧۴،٧٩٠١،٩١٨،۶۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،۶٢٢،۴٧٠١،٧٨٣،۵۶٠٢،١٧٢،٨٣٠ سرجوش

D=8"٣،٨٢١،١۵٠ ٠۶٢،١۶۶،۵۴٠٢،٣٨٣،٩٩٠٢،٩٠٣،٣٢٠ سرجوش

D=10"۴،۴٩۵،٢٣٠ ٠٧٢،۵٣٩،٨٨٠٢،٧٩۴،۶٧٠٣،۴٠۵،١٢٠ سرجوش

D=12"۵،٠٨٢،٠۶٠ ٠٨٢،٨۶١،١٣٠٣،١۴٧،٢۵٠٣،٨٣٧،١٨٠ سرجوش

D=14"۵،٨۴٧،٠٠٠ ٠٩٣،٢٧٩،١٧٠٣،۶١۴،۶٣٠۴،۴٠٨،٠١٠ سرجوش

D=16"۶،۵٨٨،٧١٠ ١٠٣،۶٩٧،٢١٠۴،٠۶۶،٩٣٠۴،٩۶٠،٨٨٠ سرجوش

D=18"٧،٣٧٠،۵۶٠ ١١۴،١٢٩،٩۵٠۴،۵۴۶،٠٨٠۵،۵۴۶،٠١٠ سرجوش

D=20"٨،٠٩٧،٩۴٠ ١٢۴،۵۶٢،۶٩٠۴،٩٩٣،۵٢٠۶،٠٩١،٩٢٠ سرجوش

D=24"٩،۶٩۵،٣٨٠ ١٣۵،۴٢٨،١٨٠۵،٩٧٠،٩٩٠٧،٢٨۵،٨٢٠ سرجوش

٢٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01SS
٠۴١٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،۴١۴،٩۴٠ ٠١١،١۶۶،٩۶٠١،٢٢۶،٣۶٠١،٢٩١،٧۴٠ سرجوش

D=3"١،٩٣٠،۶٣٠ ٠٢١،۵٩١،۴٨٠١،۶٧٣،۵٣٠١،٧۶۴،١٣٠ سرجوش

D=4"٢،٣۶١،٠٠٠ ٠٣١،٩٢٣،٢٧٠٢،٠٢١،٩٩٠٢،١٣٠،۵۴٠ سرجوش

D=5"٢،٧۴۵،۴٩٠ ٠۴٢،٢۵٧،۵۴٠٢،٣٧٢،٩٢٠٢،۴٩٩،٨۵٠ سرجوش

D=6"٣،١١٠،۶۵٠ ٠۵٢،۵۵۵،٢٣٠٢،۶٨۵،۵٧٠٢،٨٢٨،٧٣٠ سرجوش

D=8"۴،١۴٧،٨۵٠ ٠۶٣،٣٩٧،۶٠٠٣،۵٧۴،٩۶٠٣،٧۶٩،٨٣٠ سرجوش

D=10"۴،٨٧۵،١۴٠ ٠٧۴،٠٠۵،١۶٠۴،٢٠٨،١۶٠۴،۴٣٠،٨١٠ سرجوش

D=12"۵،۵٠۵،١٣٠ ٠٨۴،۵٣٧،۶٨٠۴،٧۵٩،٩١٠۵،٠٠۴،٣۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،٢١۵،٠۵٠۵،۴۶۶،٣٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۵،٨٩١،٩٨٠۶،١٧٢،٧۵٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،۵٨٩،٠٠٠۶،٩٠٠،٩٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٧،٢٨۶،٠٢٠٧،۶٢٨،٧۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،۶٨٠،٠۶٠٩،٠٨۴،٧٧٠٠ سرجوش

٢٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01AS
٠۴١٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،١۶٠،۵٧٠١،٢۶٩،١۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۵٨۵،٠۶٠١،٧٣۴،۵۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩١٣،٩٨٠٢،١٢٢،۵٨٠٢،۵٨٩،٢٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٢۴۵،٣٧٠٢،۴۶۶،١٧٠٣،٠٠٨،٧٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۵۴٠،٧٠٠٢،٧٩٢،۶۴٠٣،۴٠٧،١۵٠ سرجوش

D=8"۶،٠٣٣،۴٨٠ ٠۶٣،٣٨٩،١١٠٣،٧٢٩،۵٧٠۴،۵۴٨،۴٩٠ سرجوش

D=10"٧،١٠٧،۵٨٠ ٠٧٣،٩٧٨،۴٣٠۴،٣٧٧،۴۴٠۵،٣۴١،۶٧٠ سرجوش

D=12"٨،٠۴٨،۵٢٠ ٠٨۴،۴٨٨،٠٩٠۴،٩٣۶،۵۵٠۶،٠٢٧،٨۴٠ سرجوش

D=14"٩،٢۶۶،٠١٠ ٠٩۵،١۴٧،٠٧٠۵،۶٧٣،٣۴٠۶،٩٢٨،٧۵٠ سرجوش

D=16"١٠،۴۴٧،٧٣٠ ١٠۵،٨٠۶،٠۵٠۶،٣٨۶،٩١٠٧،٨٠١،٨٠٠ سرجوش

D=18"١١،۶٩٠،٨٩٠ ١١۶،۴٨٧،٢۵٠٧،١۴١،٢٢٠٨،٧٢۴،٩١٠ سرجوش

D=20"١٢،٨۴۶،١۶٠ ١٢٧،١۶٨،۴۶٠٧،٨۴۴،۶۵٠٩،۵٨۴،٣٣٠ سرجوش

D=24"١۵،٣٨٧،۶٢٠ ١٣٨،۵٣١،٢٩٠٩،٣٨۴،٢١٠١١،۴۶٨،۵٠٠ سرجوش

٣٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٩۶٣،٢٨٠١،٠۵٣،۵٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٣١۶،٢٩٠١،۴۴٠،٢٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۵٨٩،٣۵٠١،٧۶٢،٨۶٠٢،١۴٧،۴٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٨۶۴،۴١٠٢،٠۴٧،٢٢٠٢،۴٩٣،٨٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،١٠٩،٣٨٠٢،٣١٨،۶٢٠٢،٨٢۴،٧۶٠ سرجوش

D=8"۴،٩۶٧،۶٩٠ ٠۶٢،٨١۶،۵٧٠٣،٠٩٩،١٩٠٣،٧٧۴،۶٣٠ سرجوش

D=10"۵،٨۴٣،۶٧٠ ٠٧٣،٣٠١،٨۴٠٣،۶٣٣،٠٨٠۴،۴٢۶،٨٢٠ سرجوش

D=12"۶،۶٠٧،٠٢٠ ٠٨٣،٧١٩،۴٧٠۴،٠٩١،۴٢٠۴،٩٨٨،٢٧٠ سرجوش

D=14"٧،۶٠١،٣٣٠ ٠٩۴،٢۶٢،٩٢٠۴،۶٩٩،٠٢٠۵،٧٣٠،۴١٠ سرجوش

D=16"٨،۵۶۵،٢٨٠ ١٠۴،٨٠۶،٣٧٠۵،٢٨۶،٨۶٠۶،۴۴٩،٢٢٠ سرجوش

D=18"٩،۵٨٢،٠١٠ ١١۵،٣۶٨،٩۴٠۵،٩٠٩،٩٠٠٧،٢٠٩،٣٧٠ سرجوش

D=20"١٠،۵٢٧،۴٧٠ ١٢۵،٩٣١،۵٠٠۶،۴٩١،۵٨٠٧،٩١٩،۶۴٠ سرجوش

D=24"١٢،۶٠٣،۴٧٠ ١٣٧،٠۵۶،۶٣٠٧،٧۶٢،٢٩٠٩،۴٧١،٨٠٠ سرجوش

٣١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٨٣٩،۴۶٠ ٠١١،۵١۶،٨٨٠١،۵٩۴،٢٣٠١،۶٧٩،٢٧٠ سرجوش

D=3"٢،۵٠٩،۶۵٠ ٠٢٢،٠۶٩،١٨٠٢،١٧۵،۵٩٠٢،٢٩٣،١١٠ سرجوش

D=4"٣،٠۶٩،٣٠٠ ٠٣٢،۵٠٠،٠٩٠٢،۶٢٨،٢٩٠٢،٧۶٩،٧۵٠ سرجوش

D=5"٣،۵۶٨،٩٣٠ ٠۴٢،٩٣۴،٧١٠٣،٠٨۵،١۴٠٣،٢۵٠،١٠٠ سرجوش

D=6"۴،٠۴٣،٨٨٠ ٠۵٣،٣٢١،٨٣٠٣،۴٩١،٠۶٠٣،۶٧٧،٣٩٠ سرجوش

D=8"۵،٣٩٢،۵۴٠ ٠۶۴،۴١٧،١٠٠۴،۶۴٧،۴۴٠۴،٩٠٠،٨٧٠ سرجوش

D=10"۶،٣٣٧،٩۴٠ ٠٧۵،٢٠۶،٨٠٠۵،۴٧٠،۴٨٠۵،٧۶٠،٢٣٠ سرجوش

D=12"٧،١۵۶،٢٩٠ ٠٨۵،٨٩٨،٩٩٠۶،١٨٧،٨٨٠۶،۵٠۵،٨٣٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۶،٧٧٩،۵١٠٧،١٠۶،۴۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٧،۶۵٩،۶٢٠٨،٠٢۴،۵٨٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٨،۵۶۵،٧٨٠٨،٩٧١،٣۴٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٩،۴٧١،٩۶٠٩،٩١٧،٢۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١١،٢٨۴،٢٩٠١١،٨١٠،٣٧٠٠ سرجوش

٣٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،۵٠٨،٨٧٠١،۶۴٩،٧٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٠۶٠،۴۵٠٢،٢۵۵،١٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۴٨٨،٢٧٠٢،٧۵٨،٩٨٠٢،٩۶۴،٨۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٩١٨،٩۴٠٣،٢٠۵،٩٢٠٣،٩١١،١۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٣٠٣،٠٧٠٣،۶٣٠،۴٨٠۴،۴٢٩،٣۴٠ سرجوش

D=8"٧،٨۴٣،٢٨٠ ٠۶۴،۴٠۶،٠١٠۴،٨۴٨،٧٨٠۵،٩١٢،٨٠٠ سرجوش

D=10"٩،٢٣٩،٨٨٠ ٠٧۵،١٧١،٨٨٠۵،۶٩٠،٧۶٠۶،٩۴۴،٢٠٠ سرجوش

D=12"١٠،۴۶٣،٠۶٠ ٠٨۵،٨٣۴،٣۴٠۶،۴١٧،۶۴٠٧،٨٣۵،٩٣٠ سرجوش

D=14"١٢،٠۴۶،١۶٠ ٠٩۶،۶٩١،٢٧٠٧،٣٧۵،٣٨٠٩،٠٠٧،٣٧٠ سرجوش

D=16"١٣،۵٨٢،٠٨٠ ١٠٧،۵۴٧،٧٨٠٨،٣٠٢،٧٢٠١٠،١۴٢،٩٣٠ سرجوش

D=18"١۵،١٩٨،٩۵٠ ١١٨،۴٣٣،٣۴٠٩،٢٨٣،۵۵٠١١،٣۴٢،۵٧٠ سرجوش

D=20"١۶،٧٠٠،٢۵٠ ١٢٩،٣١٩،٣۴٠١٠،١٩٨،١٧٠١٢،۴۵٩،٨٩٠ سرجوش

D=24"٢٠،٠٠٣،٩٢٠ ١٣١١،٠٩٠،٨٩٠١٢،١٩٩،٣٩٠١۴،٩٠٨،۶۴٠ سرجوش

٣٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،١٠٢،٣۴٠١،٢٠۵،۶٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۵٠۶،١٧٠١،۶۴٨،٢١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٨١٨،٧١٠٢،٠١٧،٢۴٠٢،۴٢٩،۶٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،١٣٣،۴۶٠٢،٣۴٢،٧۴٠٢،٨٢٢،٩٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۴١۴،٠٠٠٢،۶۵٣،٢٨٠٣،١٩٧،١٠٠ سرجوش

D=8"۵،۵۶٨،٠۴٠ ٠۶٣،٢٢٢،۵٣٠٣،۵۴۶،۵٠٠۴،٢٧٠،٨۴٠ سرجوش

D=10"۶،۵۵۵،١٠٠ ٠٧٣،٧٧٨،٩٢٠۴،١۵٧،٩٢٠۵،٠١١،٧٣٠ سرجوش

D=12"٧،۴١۶،۶٧٠ ٠٨۴،٢۵٧،۶١٠۴،۶٨٣،٣٧٠۵،۶۴٩،۵٨٠ سرجوش

D=14"٨،۵٣۵،٧١٠ ٠٩۴،٨٨٠،٢۴٠۵،٣٧٩،٢٢٠۶،۴٩١،۵۵٠ سرجوش

D=16"٩،۶٢١،٠۴٠ ١٠۵،۵٠٢،۵٠٠۶،٠۵٣،٠١٠٧،٣٠٧،١٢٠ سرجوش

D=18"١٠،٧۶۴،٢٨٠ ١١۶،١۴۶،٩٨٠۶،٧۶۶،١۶٠٨،١۶٩،٣٩٠ سرجوش

D=20"١١،٨٢٧،٣٨٠ ١٢۶،٧٩١،٠٨٠٧،۴٣٢،٣٢٠٨،٩٧۴،٢۴٠ سرجوش

D=24"١۴،١۶٣،٣۶٠ ١٣٨،٠٧٩،٨٨٠٨،٨٨٧،۵٠٠١٠،٧٣۴،٣٣٠ سرجوش

٣۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٢،٠٧٢،٧۴٠ ٠١١،٧١٢،٧٣٠١،٧٩٨،٢۵٠١،٨٩٢،۵۶٠ سرجوش

D=3"٢،٨٢٨،٣۶٠ ٠٢٢،٣٣۵،۵۶٠٢،۴۵٣،۶۶٠٢،۵٨٣،١٣٠ سرجوش

D=4"٣،۴۵٧،٠٩٠ ٠٣٢،٨٢٢،٨٨٠٢،٩۶۴،۵٧٠٣،١٢٠،٨٣٠ سرجوش

D=5"۴،٠٢١،۴٧٠ ٠۴٣،٣١٣،٠٧٠٣،۴٧٨،٩٨٠٣،۶۶١،۶٠٠ سرجوش

D=6"۴،۵۵۶،۴٣٠ ٠۵٣،٧۵٠،۶۴٠٣،٩٣٨،٢٠٠۴،١۴٣،٧۵٠ سرجوش

D=8"۶،٠٧٢،۵۴٠ ٠۶۴،٩٨۴،۴٨٠۵،٢٣٩،١٢٠۵،۵١٩،٠۶٠ سرجوش

D=10"٧،١۴٢،۵۶٠ ٠٧۵،٨٧٩،٨٧٠۶،١٧٠،٩۶٠۶،۴٩١،۶٢٠ سرجوش

D=12"٨،٠٧٠،۵۴٠ ٠٨۶،۶۶۶،٠٧٠۶،٩٨۵،٠٢٠٧،٣٣۶،۵۵٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،۶۶٣،٧۶٠٨،٠٢۵،٣۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٨،۶۶١،٠٢٠٩،٠۶٣،٧٩٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٩،۶٨۶،٧٩٠١٠،١٣۴،٩٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٠،٧١٢،١۵٠١١،٢٠۴،٢٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٢،٧۶۴،١٢٠١٣،٣۴۶،٠٧٠٠ سرجوش

٣۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،۶٩٧،١٩٠١،٨۵۴،٩٨٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٣١۶،٧٢٠٢،۵٣۵،۵٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٧٩٨،٣٧٠٣،١٠٢،۶٧٠٣،۶٧۴،٨١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،٢٨٣،٠٧٠٣،۶٠۵،٢۵٠۴،٣۶٠،۴٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٧١۵،۵٢٠۴،٠٨٣،۴۵٠۴،٩٣٨،۴٣٠ سرجوش

D=8"٨،۶٨٧،٢٨٠ ٠۶۴،٩۵٢،٩٩٠۵،۴۵٠،٢٩٠۶،۵٨٨،۴۶٠ سرجوش

D=10"١٠،٢۴۶،٣۴٠ ٠٧۵،٨١٨،٠٢٠۶،۴٠١،٣٧٠٧،٧۴۴،١٨٠ سرجوش

D=12"١١،۶١۶،۴١٠ ٠٨۶،۵۶٧،١١٠٧،٢٢۴،١٠٠٨،٧۴۶،٢٩٠ سرجوش

D=14"١٣،٣٨١،۵١٠ ٠٩٧،۵٣٣،۶٣٠٨،٣٠٣،٨٩٠١٠،٠۵٨،۵۵٠ سرجوش

D=16"١۵،٠٩۴،٣٣٠ ١٠٨،۵٠٠،٣۶٠٩،٣۵٠،٩١٠١١،٣٣٠،٢١٠ سرجوش

D=18"١۶،٨٩۴،٧٧٠ ١١٩،۴٩٩،۶٧٠١٠،۴۵۶،٨۵٠١٢،۶٧١،٨٢٠ سرجوش

D=20"١٨،۵۶۴،۶٣٠ ١٢١٠،۴٩٨،١٣٠١١،۴٨٧،۴۶٠١٣،٩٢١،۶٢٠ سرجوش

D=24"٢٢،٢۴۶،٨۴٠ ١٣١٢،۴٩۵،۴٧٠١٣،٧۴۵،١۴٠١۶،۶۶٣،٢۴٠ سرجوش

٣۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،۴٣٢،٩٨٠١،۵۶٧،۴٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٩۵٨،١٧٠٢،١۴٢،٨۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٣۶۴،٣٠٠٢،۶٢٢،۵٧٠٣،١۵٩،۴۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٧٧٣،٣١٠٣،٠۴۵،۶۵٠٣،۶٧٠،٢۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،١٣٨،٢٣٠٣،۴۴٩،٣۵٠۴،١۵٧،٠٢٠ سرجوش

D=8"٧،٢٣٨،٨٣٠ ٠۶۴،١٨٩،٧٢٠۴،۶١٠،٢٩٠۵،۵۵٢،٢٧٠ سرجوش

D=10"٨،۵٢١،۴٩٠ ٠٧۴،٩١٢،۶٠٠۵،۴٠۵،٢٩٠۶،۵١۴،۵۶٠ سرجوش

D=12"٩،۶۴٢،١۶٠ ٠٨۵،۵٣۴،٨٩٠۶،٠٨٨،۴٣٠٧،٣۴۴،٨٣٠ سرجوش

D=14"١١،٠٩۶،۵٠٠ ٠٩۶،٣۴۴،۴۴٠۶،٩٩٣،١٨٠٨،۴٣٩،٠۶٠ سرجوش

D=16"١٢،۵٠٧،۴٣٠ ١٠٧،١۵٣،٢٩٠٧،٨۶٨،٧۵٠٩،۴٩٩،٢۶٠ سرجوش

D=18"١٣،٩٩۴،٣٧٠ ١١٧،٩٩١،٣۵٠٨،٧٩۶،٢۶٠١٠،۶٢٠،۵٧٠ سرجوش

D=20"١۵،٣٧۵،٧۶٠ ١٢٨،٨٢٨،۴٩٠٩،۶۶١،٩١٠١١،۶۶۶،٠۶٠ سرجوش

D=24"١٨،۴١٢،۶٣٠ ١٣١٠،۵٠٣،٩١٠١١،۵۵٣،٨٧٠١٣،٩۵۴،۵۶٠ سرجوش

٣٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٢،۶٩۴،٣۴٠ ٠١٢،٢٢۶،۴٣٠٢،٣٣٧،۴۶٠٢،۴۶٠،٢٨٠ سرجوش

D=3"٣،۶٧۵،٩١٠ ٠٢٣،٠٣۶،٧۵٠٣،١٩٠،٠١٠٣،٣۵٨،٢٧٠ سرجوش

D=4"۴،۴٩۴،۴١٠ ٠٣٣،۶۶٩،٧٧٠٣،٨۵٣،٨٩٠۴،٠۵۶،۴۵٠ سرجوش

D=5"۵،٢٢٧،۴٩٠ ٠۴۴،٣٠۶،۶٨٠۴،۵٢٢،۵٣٠۴،٧۵٩،٨١٠ سرجوش

D=6"۵،٩٢٣،٣٧٠ ٠۵۴،٨٧۵،۶١٠۵،١١٨،۶٨٠۵،٣٨۶،۶٢٠ سرجوش

D=8"٧،٨٩۴،۴۶٠ ٠۶۶،۴٧٩،۵٨٠۶،٨١٠،٩۶٠٧،١٧۵،١٣٠ سرجوش

D=10"٩،٢٨۵،٠۴٠ ٠٧٧،۶۴٣،٨٢٠٨،٠٢٢،١۴٠٨،۴٣٨،۶٢٠ سرجوش

D=12"١٠،۴٩١،٨۵٠ ٠٨٨،۶۶۶،١۴٠٩،٠٨٠،٩٠٠٩،۵٣٧،٨٩٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٩،٩۶٢،٣۵٠١٠،۴٣٢،٨۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠١١،٢۵٨،٩٩٠١١،٧٨٣،٠٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٢،۵٩٢،٢٩٠١٣،١٧۴،٨٨٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٣،٩٢۶،٢١٠١۴،۵۶۶،٠٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١۶،۵٩٣،۴۴٠١٧،٣۴٩،۴۵٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٢،٢٠۵،۶١٠٢،۴١١،٩٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،٠١١،٨۶٠٣،٢٩۶،١٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،۶٣٨،٢۶٠۴،٠٣٣،١٣٠۴،٨٧۶،٠٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۴،٢۶٧،۴۶٠۴،۶٨۶،٩٧٠۵،۶۶٩،٣٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۴،٨٢٩،٣١٠۵،٣٠٨،۴٧٠۶،۴٢٠،۵۵٠ سرجوش

D=8"١١،٢٩۴،٢٨٠ ٠۶۶،۴٣٨،٨٢٠٧،٠٨۵،۵٨٠٨،۵۶۵،٣٩٠ سرجوش

D=10"١٣،٣٢٠،١٩٠ ٠٧٧،۵۶٣،۵١٠٨،٣٢٢،٠٨٠١٠،٠۶٧،٠٣٠ سرجوش

D=12"١۵،١٠٠،٩٨٠ ٠٨٨،۵٣٧،٢٢٠٩،٣٩١،٠۵٠١١،٣٧٠،٣٧٠ سرجوش

D=14"١٧،٣٩۵،۴٢٠ ٠٩٩،٧٩۴،٢٩٠١٠،٧٩۵،۵٢٠١٣،٠٧۵،٩۴٠ سرجوش

D=16"١٩،۶٢٢،٨۵٠ ١٠١١،٠۵٠،۵١٠١٢،١۵۶،۴٢٠١۴،٧٢٩،٣١٠ سرجوش

D=18"٢١،٩۶٣،۵٩٠ ١١١٢،٣۴٩،٨٠٠١٣،۵٩٣،٧١٠١۶،۴٧٣،٩١٠ سرجوش

D=20"٢۴،١٣٣،٩١٠ ١٢١٣،۶۴٧،٣٩٠١۴،٩٣٢،٨٩٠١٨،٠٩٧،٩١٠ سرجوش

D=24"٢٨،٩٢١،١٧٠ ١٣١۶،٢۴۴،۴٩٠١٧،٨۶٨،۵۵٠٢١،۶۶٢،١٨٠ سرجوش

٣٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غالف لوله ها ( کربن استيل ) M1PFJK
٠۴۴١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣۶۵،٣١٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴۴٧،٧۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵٣١،١٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶٠٧،۶٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶٧٩٠،۶٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩۶۶،۵۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،١١۵،٧١٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،٢٩٢،٠١٠ سرجوش

D=16" ١٠١،۴۶٧،۶٣٠ سرجوش

D=18" ١١١،۶۴٣،٨٢٠ سرجوش

D=20" ١٢١،٨١٩،٣١٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،١٧١،١١٠ سرجوش

۴٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -    
٠۴۵١۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١۵٠٨،٨٢٠۵٧٠،٨٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٧٠٠،۴٨٠٧٨٣،٠٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٨۶٣،١٧٠١،٠٠۴،٧۶٠١،٢١۵،٠٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٠٢٨،٠٨٠١،١٩۴،٣۶٠١،۴۴٢،٩٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،١٨٠،١٣٠١،٣۶٩،٣٣٠١،۶۵٣،٣۶٠ سرجوش

D=8"٢،٨٨١،۶٩٠ ٠۶١،۵٣٩،٠۶٠١،٧٨۴،٢٧٠٢،١۵٣،۴۶٠ سرجوش

D=10"٣،۵٨١،٧٢٠ ٠٧١،٨٨۵،٢٣٠٢،٢١۵،۵٢٠٢،۶٧٣،۵۴٠ سرجوش

D=12"۴،٠۶٨،۴٠٠ ٠٨٢،١۶٠،٢٨٠٢،۵١٠،٧٢٠٣،٠٣٣،٨۶٠ سرجوش

D=14"۴،٧١٠،٧٢٠ ٠٩٢،۴٩١،٣۴٠٢،٨٩٩،۴۶٠٣،۵٠٧،٠٩٠ سرجوش

D=16"۵،٣۵٢،٣٣٠ ١٠٢،٨٢٠،٢٣٠٣،٢٨٧،۴٨٠٣،٩٧٨،٨٩٠ سرجوش

D=18"۵،٩٩۴،١٩٠ ١١٣،١۵٠،۴٧٠٣،۶٧۵،٨٨٠۴،۴۵١،٧٨٠ سرجوش

D=20"۶،۶٣۶،۴٩٠ ١٢٣،۴٧٩،۶٩٠۴،٠۶۴،٢۵٠۴،٩٢٣،٩٣٠ سرجوش

D=24"٧،٩١٩،٩٣٠ ١٣۴،١٣٩،۶۵٠۴،٨۴١،٠٢٠۵،٨۶٩،١٩٠ سرجوش

D=26"٨،۵۶٢،۴۴٠ ١۴۴،۴٧٠،۴٩٠۵،٢٢٩،٣٩٠۶،٣۴١،٨٢٠ سرجوش

D=28"٩،٢٠۵،٢۶٠ ١۵۴،٧٩٩،٩۴٠۵،۶١٨،۶٢٠۶،٨١۴،۵۶٠ سرجوش

D=30"٩،٨۴۶،٣٨٠ ١۶۵،١٢٩،٩۵٠۶،٠٠۶،۶۴٠٧،٢٨٧،٠٨٠ سرجوش

D=32"١٠،۴٨۶،۶٢٠ ١٧۵،۴۵٩،٣٣٠۶،٣٩٣،٩٨٠٧،٧۵٨،٢٠٠ سرجوش

D=34"١١،١٢٩،٨۵٠ ١٨۵،٧٨٩،٩١٠۶،٧٨٢،۵٨٠٨،٢٣١،٧٧٠ سرجوش

D=36"١١،٧٧٠،٩٧٠ ١٩۶،١١٩،٢٨٠٧،١٧٠،۶٠٠٨،٧٠٣،٨٠٠ سرجوش

D=38"١٢،۴١٣،٧٨٠ ٢٠۶،۴۴٩،٨۶٠٧،۵۵٩،٨۴٠٩،١٧۶،٨١٠ سرجوش

D=40"١٣،٠۵۵،۶١٠ ٢١۶،٧٧٩،٢٣٠٧،٩۴٧،٨۶٠٩،۶۴٨،٨٣٠ سرجوش

D=42"١٣،۶٩۶،٧٣٠ ٢٢٧،١٠٩،۵٩٠٨،٣٣۵،٨٩٠١٠،١٢١،١٢٠ سرجوش

D=44"١۴،٣٣٩،٧۴٠ ٢٣٧،۴٣٩،٠۴٠٨،٧٢۴،٩٧٠١٠،۵٩۴،٢١٠ سرجوش

D=46"١۴،٩٨١،٣۵٠ ٢۴٧،٧۶٩،٠۵٠٩،١١٣،٠٠٠١١،٠۶۶،٧٣٠ سرجوش

D=48"١۵،۶٢٣،٩٠٠ ٢۵٨،٠٩٨،٩٩٠٩،۵٠١،٧۴٠١١،۵٣٩،٧٣٠ سرجوش

D=50"١۶،٢۶۶،٨٧٠ ٢۶٨،۴٢٩،٣۵٠٩،٨٩٠،۴۵٠١٢،٠١٢،٧٩٠ سرجوش

D=52"١۶،٩٠٧،١١٠ ٢٧٨،٧۵٨،٢٣٠١٠،٢٧٧،٧٩٠١٢،۴٨٣،٧٩٠ سرجوش

D=54"١٧،۵۴٨،٩٨٠ ٢٨٩،٠٨٨،٩۶٠١٠،۶۶۶،١٩٠١٢،٩۵۶،۴۵٠ سرجوش

D=56"١٨،١٩٠،١٠٠ ٢٩٩،۴١٨،١٩٠١١،٠۵۴،٢١٠١٣،۴٢٨،۴٨٠ سرجوش

۴١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠۴۵٢۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١١۴٨،۶۴٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢٢٠٠،١۵٠ سرجوش

۴٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠۴۵٣۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٠٠۶،۶٩٠ ٠١۶٩٨،٢۴٠٧٣۴،۵۶٠٨٩۶،۵۶٠ سرجوش

D=3"١،٣٧۴،۵٧٠ ٠٢٩۵۵،۴٩٠١،٠٠۴،۶١٠١،٢٢۶،۵٢٠ سرجوش

D=4"١،٧۶٨،٠٩٠ ٠٣١،١٧٠،٢۶٠١،٢٣٠،١١٠١،۵٠۴،٨٠٠ سرجوش

D=5"٢،٠٩۵،۶۴٠ ٠۴١،٣٨٧،٩٢٠١،۴۵٨،٠٨٠١،٧٨۵،۶٠٠ سرجوش

D=6"٢،٣٩۵،۴۴٠ ٠۵١،۵٨۴،٧۴٠١،۶۶۴،۴٠٠٢،٠۴٣،۶٣٠ سرجوش

D=8"٣،١١۶،٩١٠ ٠۶٢،٠۶۶،٩١٠٢،١٧٠،٠٩٠٢،۶۶٠،۶٣٠ سرجوش

D=10"٣،٨٧٣،٧٠٠ ٠٧٢،۵٢۶،٠٢٠٢،۶۵١،٩١٠٣،٢۵٣،٧٢٠ سرجوش

D=12"۴،۴٠۴،۵۶٠ ٠٨٢،٩١۶،۶٠٠٣،٠۶٣،٩۵٠٣،٧۵٢،٣٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٣،٣٧٧،٩۵٠٣،۵۴٩،۶۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٣،٨٣٧،٠٨٠۴،٠٣٣،۵۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۴،٢٩٨،٢٠٠۴،۵١٩،٠١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۴،٧۵٧،٩٣٠۵،٠٠٣،۵١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۵،۶٧٩،٠١٠۵،٩٧٣،٧٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴٧،٠۶٠،۶١٠٧،۴٢٨،٧٧٠٠ سرجوش

۴٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژی M1PFSFAS
٠۴۵۴۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٧٩۵،۵۴٠٨٩۶،٠٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٠٨٩،۵۴٠١،٢٢۴،۴۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣٣٧،٧٧٠١،۵۶٩،۵٣٠١،٩٠٧،١٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۵٨٨،۴٩٠١،٨۶٠،۴٨٠٢،٢۵٨،٩١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،٨١٨،٩٠٠٢،١٢٨،٢۶٠٢،۵٨٢،٧٨٠ سرجوش

D=8"۴،۵۴۶،٣١٠ ٠٧٢،٣۶٨،٣٧٠٢،٧۶٩،۴٩٠٣،٣۵٩،٨٨٠ سرجوش

D=10"۵،۶۵٢،٣٧٠ ٠٨٢،٨٩٧،٨۴٠٣،۴٣٨،۵٩٠۴،١٧٢،۶١٠ سرجوش

D=12"۶،۴٣٧،٣٨٠ ٠٩٣،٣٣٧،٩۵٠٣،٩١١،۴٢٠۴،٧۴٩،۵٩٠ سرجوش

D=14"٧،۴۶٨،٨٢٠ ١٠٣،٨۶٠،١١٠۴،۵٢٨،٩۶٠۵،۵٠٣،١١٠ سرجوش

D=16"٨،۵٠٠،۴۴٠ ١١۴،٣٨٠،٨۵٠۵،١۴۵،۶٧٠۶،٢۵۶،۴١٠ سرجوش

D=18"٩،۵٣٠،۴٧٠ ١٢۴،٩٠٣،٢٠٠۵،٧۶٢،٨٠٠٧،٠٠٩،۵٢٠ سرجوش

D=20"١٠،۶١٧،١۵٠ ١٣۵،۴٢٣،٧۴٠۶،۴٢۵،۶۶٠٧،٨١٣،٧٢٠ سرجوش

D=24"١٢،۶٢۵،۶٢٠ ١۴۶،۴۶۶،۶۴٠٧،۶١۴،٧٧٠٩،٢٧٠،٨٧٠ سرجوش

D=26"١٣،۶۵۶،٢٣٠ ١۵۶،٩٨٩،۵۴٠٨،٢٣١،۶۶٠١٠،٠٢٣،٧۵٠ سرجوش

D=28"١۴،۶٨٨،٩٠٠ ١۶٧،۵١٠،۵۴٠٨،٨۵٠،٠٣٠١٠،٧٧٨،١٠٠ سرجوش

D=30"١۵،٧١٩،٢٩٠ ١٧٨،٠٣٣،٠۴٠٩،۴۶۶،۵١٠١١،۵٣٠،۵٧٠ سرجوش

D=32"١۶،٧۴٨،٢٨٠ ١٨٨،۵۵٣،١٧٠١٠،٠٨٢،۴١٠١٢،٢٨٢،۴۵٠ سرجوش

D=34"١٧،٧٨١،١۴٠ ١٩٩،٠٧۵،٩٣٠١٠،٧٠٠،٩۵٠١٣،٠٣٧،۵٨٠ سرجوش

D=36"١٨،٨١٢،٧۶٠ ٢٠٩،۵٩۶،٠٧٠١١،٣١٧،۶٧٠١٣،٧٩٠،٨٨٠ سرجوش

D=38"١٩،٨۴۴،٠۶٠ ٢١١٠،١١٨،٨٢٠١١،٩٣۵،٢٠٠١۴،۵۴۴،۶٢٠ سرجوش

D=40"٢٠،٨٧۴،۶٨٠ ٢٢١٠،۶٣٨،٩۶٠١٢،۵۵١،٩٢٠١۵،٢٩۶،٧٢٠ سرجوش

D=42"٢١،٩٠۵،٣٠٠ ٢٣١١،١۶١،۴٩٠١٣،١۶٩،٢٣٠١۶،٠۵٠،۶٢٠ سرجوش

D=44"٢٢،٩٣٧،۵۵٠ ٢۴١١،۶٨٢،٨۶٠١٣،٧٨٧،١٧٠١۶،٨٠۴،۵۵٠ سرجوش

D=46"٢٣،٩۶٨،١٧٠ ٢۵١٢،٢٠۴،٩٩٠١۴،۴٠٣،٨٨٠١٧،۵۵٧،٢۵٠ سرجوش

D=48"٢۵،٠٠١،٢٢٠ ٢۶١٢،٧٢۵،٧۶٠١۵،٠٢٢،٠٢٠١٨،٣١١،٩٧٠ سرجوش

D=50"٢۶،٠٣۴،٢٨٠ ٢٧١٣،٢۴٨،٨٩٠١۵،۶٣٩،٩۵٠١٩،٠۶۶،٢٩٠ سرجوش

D=52"٢٧،٠۶٢،۶٨٠ ٢٨١٣،٧۶٩،٠٢٠١۶،٢۵۵،۴۴٠١٩،٨١٧،۵٩٠ سرجوش

D=54"٢٨،٠٩۴،١۴٠ ٢٩١۴،٢٩١،٣٧٠١۶،٨٧٢،۵٧٠٢٠،۵٧١،٣٠٠ سرجوش

D=56"٢٩،١٢۴،۵۶٠ ٣٠١۴،٨١٢،۵٢٠١٧،۴٨٩،٢٩٠٢١،٣٢۴،۶٠٠ سرجوش

۴۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی M1PFSFCL
٠۴۵۵۶٢

گروه کد

فصل چهارم - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=6" ٠١٨٨١،۴٧٠٩٧۵،٣۶٠ سرجوش

D=8" ٠٢١،١۵٧،۴۶٠١،٢٧٨،٧٣٠ سرجوش

D=10" ٠٣١،۴٢٧،۶٩٠١،۵٧۵،٨۵٠ سرجوش

D=12" ٠۴١،۶۵۵،٩٩٠١،٨٣٠،۵۶٠ سرجوش

D=14" ٠۵١،٩١۵،٣٨٠٢،١١٨،٣١٠ سرجوش

D=16" ٠۶٢،١٧١،٩٩٠٢،۴٠۴،٧۵٠ سرجوش

D=18" ٠٧٢،۴٣١،٧٢٠٢،۶٩٢،٨۴٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢،۶٨٨،١١٠٢،٩٧٩،٠۶٠ سرجوش

D=24" ٠٩٣،٢٠٣،٧٨٠٣،۵۵٣،۴١٠ سرجوش

D=26" ١٠٣،۴۶٣،۵١٠٣،٨۴٠،۵٢٠ سرجوش

D=28" ١١٣،٧٢٠،۶١٠۴،١٢٧،۴۵٠ سرجوش

D=30" ١٢٣،٩٧٨،۶٩٠۴،۴١٣،٩٠٠ سرجوش

D=32" ١٣۴،٢٣۴،۵٩٠۴،٧٠٠،۶٠٠ سرجوش

D=34" ١۴۴،۴٩۴،٨١٠۴،٩٨٨،۶٩٠ سرجوش

D=36" ١۵۴،٧۵١،۴٢٠۵،٢٧۵،۶٢٠ سرجوش

D=38" ١۶۵،٠١٠،۴٨٠۵،۵۶٢،۵۶٠ سرجوش

D=40" ١٧۵،٢۶٧،۵٩٠۵،٨۴٩،۴٩٠ سرجوش

D=42" ١٨۵،۵٢۶،۶٠٠۶،١٣۶،٣٧٠ سرجوش

D=44" ١٩۵،٧٨٣،٩٣٠۶،۴٢٣،۵٣٠ سرجوش

D=46" ٢٠۶،٠۴٢،٢٧٠۶،٧١٠،٢۴٠ سرجوش

D=48" ٢١۶،٢٩٩،٣٧٠۶،٩٩٧،١٧٠ سرجوش

D=50" ٢٢۶،۵۵٨،١٢٠٧،٢٨۴،٧٧٠ سرجوش

D=52" ٢٣۶،٨١۵،٢٣٠٧،۵٧١،٧٠٠ سرجوش

D=54" ٢۴٧،٠٧۴،٢٩٠٧،٨۵٩،١٢٠ سرجوش

D=56" ٢۵٧،٣٣٠،۶٧٠٨،١۴۵،٣۴٠ سرجوش

۴۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 Class > 900 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - کربن استيل(درون واحد)
٠۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،٧٨۴،١١٠٢،٠٠٢،۶۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٢٣۴،۶۶٠٢،۵٢٢،٠٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۵٩٨،٢٣٠٣،٠٠٧،٢۵٠٣،۶۵۴،۵۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،٠٢٠،٨٧٠٣،۴٩٨،٢٧٠۴،٢۵٢،٨۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٣٧٢،۵٣٠٣،٩٠۵،٣١٠۴،٧۴٨،١٨٠ سرجوش

D=8"٧،٧٠٠،۴۵٠ ٠۶۴،١٩٢،۶١٠۴،٨۵٩،١٨٠۵،٩١١،٠٨٠ سرجوش

D=10"٩،۵۶٠،٠۵٠ ٠٧۵،٢٢۶،۶٧٠۶،٠٨۴،٢٨٠٧،٨٧٠،٧١٠ سرجوش

D=12"١١،٣٢۵،٧٨٠ ٠٨۶،١٨٩،٠١٠٧،١۶٩،۶۶٠٨،٧١٧،٠۵٠ سرجوش

D=14"١٣،٢١۶،۴٢٠ ٠٩٧،٢٢٠،٨۵٠٨،٣۶۴،٣٨٠١٠،١٧٠،٢٣٠ سرجوش

D=16"١۴،٩۶١،٣۵٠ ١٠٨،١۵١،٠۴٠٩،۴۵٩،۴٧٠١١،۵٠٣،۵٨٠ سرجوش

D=18"١۶،٧٠٨،١۶٠ ١١٩،٠٨۶،۵۴٠١٠،۵۵٧،١٩٠١٢،٨٣٨،٨٩٠ سرجوش

D=20"١٨،۴۵۴،٢١٠ ١٢١٠،٠١٧،۴٨٠١١،۶۵٣،٠٢٠١۴،١٧٣،۶۶٠ سرجوش

D=24"٢١،٩۴٧،٧۴٠ ١٣١١،٨٨٣،٩٢٠١٣،٨۴٧،٢۵٠١۶،٨۴۴،۴١٠ سرجوش

D=26"٢٣،۶٩٣،٧٩٠ ١۴١٢،٨٢٠،١٧٠١۴،٩۴٣،٠٨٠١٨،١٧٨،٨٨٠ سرجوش

D=28"٢۵،۴۴٢،٠٨٠ ١۵١٣،٧۵١،٧٨٠١۶،٠۴٠،٨٧٠١٩،۵١۴،٩٣٠ سرجوش

D=30"٢٧،١٨۶،۶۴٠ ١۶١۴،۶٨٧،٢٨٠١٧،١٣۶،۶٣٠٢٠،٨۴٨،٢٨٠ سرجوش

D=32"٢٨،٩٢٩،۶۵٠ ١٧١۵،۶١٧،۴٧٠١٨،٢٣٠،٩١٠٢٢،١٨٠،۴۵٠ سرجوش

D=34"٣٠،۶٧٨،٣٩٠ ١٨١۶،۵۵۴،٣٩٠١٩،٣٢٨،٧۶٠٢٣،۵١٧،٩٢٠ سرجوش

D=36"٣٢،۴٢٣،٩٩٠ ١٩١٧،۴٨٣،٩١٠٢٠،۴٢۴،۵٣٠٢۴،٨۵١،٢٧٠ سرجوش

D=38"٣۴،١٧١،٩٢٠ ٢٠١٨،۴٢٠،٨٣٠٢١،۵٢٢،٣١٠٢۶،١٨٧،٣٢٠ سرجوش

D=40"٣۵،٩١۶،٨۵٠ ٢١١٩،٣۵١،٠٢٠٢٢،۶١٨،٠٨٠٢٧،۵٢١،٣۵٠ سرجوش

D=42"٣٧،۶۶١،٧٨٠ ٢٢٢٠،٢٨٧،٢٧٠٢٣،٧١٣،٨۴٠٢٨،٨۵۴،٧٠٠ سرجوش

D=44"٣٩،۴١١،٨٧٠ ٢٣٢١،٢١٨،٨٨٠٢۴،٨١٢،٣٧٠٣٠،١٩١،٨٧٠ سرجوش

D=46"۴١،١۵۵،٧۵٠ ٢۴٢٢،١۵٣،٧١٠٢۵،٩٠٧،۴۶٠٣١،۵٢۵،٩٠٠ سرجوش

D=48"۴٢،٩٠۴،٠۵٠ ٢۵٢٣،٠٨۵،٣٢٠٢٧،٠٠۵،٢۵٠٣٢،٨۶٢،۶٢٠ سرجوش

D=50"۴۴،۶۵١،۵٢٠ ٢۶٢۴،٠٢١،۵٧٠٢٨،١٠٢،١٣٠٣۴،١٩٧،۴۶٠ سرجوش

D=52"۴۶،٣٩۴،٢٢٠ ٢٧٢۴،٩۵١،٧۶٠٢٩،١٩۶،١٠٠٣۵،۵٢٩،٣٣٠ سرجوش

D=54"۴٨،١۴١،٠٣٠ ٢٨٢۵،٨٨٧،٢٧٠٣٠،٢٩٣،٨٢٠٣۶،٨۶۴،٩٣٠ سرجوش

D=56"۴٩،٨٨۶،۶٣٠ ٢٩٢۶،٨١٨،٢٠٠٣١،٣٨٨،٩١٠۴١،۵١٩،١٠٠ سرجوش

۴٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد ضد زنگ (درون واحد)
٠۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٣،١٧۶،۴٩٠ ٠١٢،٠٣٣،٨٣٠٢،٠٩٧،٨٢٠٢،٧٢٣،٣۴٠ سرجوش

D=3"۴،٠٠٢،٢٧٠ ٠٢٢،۵٧٧،٧٩٠٢،۶۶۴،۵۴٠٣،۴٣٨،١۶٠ سرجوش

D=4"۴،٨١٨،٧٢٠ ٠٣٣،٠١٧،٨٨٠٣،١٢٣،۵٣٠۴،٠١٧،٢٧٠ سرجوش

D=5"۵،۶١۴،٠١٠ ٠۴٣،۵١٧،٠۵٠٣،۶۴١،١۵٠۴،۶٧٧،۵۵٠ سرجوش

D=6"۶،٢٧۶،٨۶٠ ٠۵٣،٩٣٨،٢۵٠۴،٠٧٩،١٠٠۵،٢٣٢،٠٣٠ سرجوش

D=8"٧،٨۴۴،٠٧٠ ٠۶۴،٩٣٢،۶٠٠۵،١١۵،١١٠۶،۵٣٧،٢۵٠ سرجوش

D=10"٩،٧۵٢،٠۶٠ ٠٩۶،١٢٣،٨۶٠۶،٣۴۶،٣١٠٨،١٢۶،١٢٠ سرجوش

D=12"١١،۵٣١،۶۴٠ ١٠٧،٢٣۵،٨٧٠٧،۴٩۶،۵۴٠٩،۶٠٩،٣۴٠ سرجوش

D=14"٠ ١١٨،۴۴١،٨٩٠٨،٧۴۵،٩٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٢٩،۵۵۵،٠١٠٩،٩٠٢،۴٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٣١٠،۶٧٣،٠۴٠١١،٠۶٣،۴٠٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١۴١١،٧٨۶،٠٠٠١٢،٢٢٠،١۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۵١۴،٠١٨،٧٣٠١۴،۵۴٠،٠٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٧،٣۶٩،٠۵٠١٨،٠٢٠،۵١٠٠ سرجوش

۴٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد آلياژی(درون واحد)
٠۵٠٣۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١٢،۵٢١،٩٨٠٢،٨۴۵،٠٨٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،١٧١،۴٣٠٣،۵٧۴،٩١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،۶٩۶،٢١٠۴،٢٨۶،۶٠٠۵،٢١٨،۴١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵۴،٣٠١،٠٠٠۴،٩٩١،١٠٠۶،٠٧٧،۶١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۴،٨٠۵،۵٩٠۵،۵٧٧،٢۶٠۶،٧٩١،٩۶٠ سرجوش

D=8"١١،١۵٣،٧٣٠ ٠٧۵،٩٨٩،٩٩٠۶،٩۵۶،۶۵٠٨،۴٧٧،٧٣٠ سرجوش

D=10"١٣،٨٢۴،٩۶٠ ٠٩٧،۴۵٧،١١٠٨،۶۴١،۶۶٠١٠،۵٢٩،۴۶٠ سرجوش

D=12"١۶،٣۶٨،٧۴٠ ١٠٨،٨٢٣،۶٠٠١٠،٢۴٣،١١٠١٢،۴٧۵،۶٩٠ سرجوش

D=14"١٩،٠٩۶،٧۶٠ ١١١٠،٢٩۴،٨٠٠١١،٩۵٠،١٧٠١۴،۵۵۴،٩٨٠ سرجوش

D=16"٢١،۶۵٠،٢۴٠ ١٢١١،۶٣٩،۵۶٠١٣،۵٣۵،٨۶٠١۶،۴٩٠،۴٨٠ سرجوش

D=18"٢۴،٢٠۵،٠٢٠ ١٣١٢،٩٩٢،٨۶٠١۵،١٢٢،١٣٠١٨،۴٢۵،١٣٠ سرجوش

D=20"٢٧،٠٢۴،٩۴٠ ١۴١۴،٣٣٨،۴٩٠١۶،٨٩٣،۶٣٠٢٠،۵٨٠،۴١٠ سرجوش

D=24"٣١،٨۶۶،٨٧٠ ١۵١٧،٠٣۶،۶٩٠١٩،٨٨٠،٧٧٠٢۴،٢٢٧،۴۵٠ سرجوش

D=26"٣۴،۴١٩،١٧٠ ١۶١٨،٣٨٨،۶٨٠٢١،۴۶۵،٨٧٠٢۶،١۶٠،۶۴٠ سرجوش

D=28"٣۶،٩٧٨،۴٣٠ ١٧١٩،٧٣۶،۴٧٠٢٣،٠۵۵،٨٩٠٢٨،٠٩٩،٠٣٠ سرجوش

D=30"٣٩،۵٢٨،٠٠٠ ١٨٢١،٠٨٩،٠۵٠٢۴،۶٣٩،۴١٠٣٠،٠٣٠،٢٠٠ سرجوش

D=32"۴٢،٠٧٧،۴۵٠ ١٩٢٢،۴٣٣،٨١٠٢۶،٢٢١،٩٣٠٣١،٩۶٠،۶٧٠ سرجوش

D=34"۴۴،۶٣۶،٢۶٠ ٢٠٢٣،٧٨٧،٢۵٠٢٧،٨١٢،٠٩٠٣٣،٨٩٨،۴٨٠ سرجوش

D=36"۴٧،١٨٨،٢٩٠ ٢١٢۵،١٣٢،٠١٠٢٩،٣٩٧،٠۵٠٣۵،٨٣١،١٠٠ سرجوش

D=38"۴٩،٧۴٣،٣۵٠ ٢٢٢۶،۴٨۶،١٧٠٣٠،٩٨٣،۴۶٠٣٧،٧۶۶،۶١٠ سرجوش

D=40"۵٢،٢٩۵،٣٨٠ ٢٣٢٧،٨٣٠،٩۴٠٣٢،۵۶٨،۴٢٠٣٩،۶٩٨،۵٠٠ سرجوش

D=42"۵۴،٨۴٨،٨۵٠ ٢۴٢٩،١٨٣،۶۵٠٣۴،١۵۴،٨٣٠۴١،۶٣۴،٠١٠ سرجوش

D=44"۵٧،۴٠۶،۶۴٠ ٢۵٣٠،۵٣٠،٠٠٠٣۵،٧۴٢،٨٢٠۴٣،۵٧٠،٠٨٠ سرجوش

D=46"۵٩،٩۵٨،۶٧٠ ٢۶٣١،٨٨١،٨۵٠٣٧،٣٢٧،٧٩٠۴۵،۵٠١،٩٧٠ سرجوش

D=48"۶٢،۵١۵،٠۴٠ ٢٧٣٣،٢٢٨،٩٢٠٣٨،٩١۶،٣۶٠۴٧،۴٣٩،۶۵٠ سرجوش

D=50"۶۵،٠٧١،٠٧٠ ٢٨٣۴،۵٨٣،٨٠٠۴٠،۵٠٢،٧۵٠۴٩،٣٧۴،٨۴٠ سرجوش

D=52"۶٧،۶١٩،٢٣٠ ٢٩٣۵،٩٢٧،٨۴٠۴٢،٠٨۵،۵٧٠۵١،٣٠۴،٨٨٠ سرجوش

D=54"٧٠،١٧۵،٧۶٠ ٣٠٣٧،٢٨١،١۴٠۴٣،۶٧۴،٠١٠۵٣،٢۴١،٢٧٠ سرجوش

D=56"٧٢،٧٢٧،۴٩٠ ٣١٣٨،۶٢۶،٧٧٠۴۵،٢۵٨،٢۵٠۵۵،١٧٣،١۶٠ سرجوش

۴٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=6" ٠١٣،٠٨۵،۵٧٠٣،۴٧٢،۶۴٠ سرجوش

D=8" ٠٢٣،٨١٩،۵۵٠۴،٢٩١،۴۴٠ سرجوش

D=10" ٠٣۴،٨٠۶،٧١٠۵،۴٠١،٧٨٠ سرجوش

D=12" ٠۴۵،٧٢٩،٨۵٠۶،۴٣٨،٠٢٠ سرجوش

D=14" ٠۵۶،۶٨١،٣٣٠٧،۵١١،٣٣٠ سرجوش

D=16" ٠۶٧،۵۶۶،٧٧٠٨،۵١٩،٣٠٠ سرجوش

D=18" ٠٧٨،۴۶٢،٠٧٠٩،۵٣٠،٣٧٠ سرجوش

D=20" ٠٨٩،٣۴۶،١٧٠١٠،۵٣٧،۶۶٠ سرجوش

D=24" ٠٩١١،١٢۵،١۴٠١٢،۵۵۵،۶١٠ سرجوش

D=26" ١٠١٢،٠١٩،۴۶٠١٣،۵۶۴،٣۶٠ سرجوش

D=28" ١١١٢،٩٠۴،٩٠٠١۴،۵٧۴،٣۴٠ سرجوش

D=30" ١٢١٣،٧٩٧،٠٨٠١۵،۵٨٢،٣٠٠ سرجوش

D=32" ١٣١۴،۶٧٧،٨٢٠١۶،۵٨٩،۵٩٠ سرجوش

D=34" ١۴١۵،۵٧۵،٨٠٠١٧،۶٠٠،۶٧٠ سرجوش

D=36" ١۵١۶،۴۶٠،۵٨٠١٨،۶٠٨،۶٣٠ سرجوش

D=38" ١۶١٧،٣۵۴،٧٨٠١٩،۶١٨،۶٢٠ سرجوش

D=40" ١٧١٨،٢٣٩،۵۵٠٢٠،۶٢۶،۵٨٠ سرجوش

D=42" ١٨١٩،١٣٣،۵٠٠٢١،۶٣٣،۶٢٠ سرجوش

D=44" ١٩٢٠،٠١٩،۶٢٠٢٢،۶۴۴،٢٧٠ سرجوش

D=46" ٢٠٢٠،٩١٢،۴٧٠٢٣،۶۵١،۵۶٠ سرجوش

D=48" ٢١٢١،٧٩٧،٢۴٠٢۴،۶۶١،۵۴٠ سرجوش

D=50" ٢٢٢٢،۶٩٠،٨٨٠٢۵،۶٧١،۶۴٠ سرجوش

D=52" ٢٣٢٣،۵٧۶،٣٣٠٢۶،۶٧٩،۶٠٠ سرجوش

D=54" ٢۴٢۴،۴۶٩،٨۶٠٢٧،۶٨٩،۵٩٠ سرجوش

D=56" ٢۵٢۵،٣۵٣،٢٨٠٢٨،۶٩۶،٨٨٠ سرجوش

۵٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

تعویض یا احداثرفع نشتی یا تعویض اتصاالت
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=1/2" ٠١۶٣٣،٩٢٠١٢۵،٢٧٠ مترطول

D=3/4" ٠٢٧٠۵،٧٢٠١٣۴،۴۴٠ مترطول

D=1" ٠٣٧۵٩،١٩٠١۴٣،۶٠٠ مترطول

D=1,1/2" ٠۴٨٨۴،۴٧٠١۶١،٩٣٠ مترطول

D=2" ٠۵٩١٩،۶٢٠١٧١،٠٩٠ مترطول

D>=3" ٠۶١،٣۵١،٩٣٠٣٠٧،٠۴٠ مترطول

۵١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - پليمری (درون واحد)
٠۵٠۶۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

فایبرگالس ٠١٣٣١،۶٧٠ اینچ قطر

یو پی وی سی ٠٣٩٨،۶۴٠ اینچ قطر

پلی اتيلن ٠۶١٧٠،٠٠٠ سرجوش

۵٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

مسی و فوالدضدزنگکربن استيل
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

تعمير لوله های حرارتی (تا

یك متر)
٠١۵٨۶،٣٢٠٣۴٢،١۴٠ مترطول

اضافه بها به ردیف تعمير لوله 

حرارتی باالتر از یک متر-به

ازاء هر متر

۵٠٣٩٠،٨٨٠٢٣٩،۵٠٠

۵٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

باز و بستن فلنج ها(درون واحد)
٠۵٠٨۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١٢١۶،٠٠٠٣۴٢،١۴٠٣۴٢،١۴٠ سراتصال

D=2" ٠٢٢۶٧،۶١٠٣٧۶،٩٣٠٣٧۶،٩٣٠ سراتصال

D=3" ٠٣٢۶٧،۶١٠۴٢٩،١٢٠۴٢٩،١٢٠ سراتصال

D=4" ٠۴٣٧٨،۶۶٠۴٢٩،١٢٠۵١۶،١٠٠ سراتصال

D=5" ٠۵۴٣٨،۶٨٠۶٠٠،١٩٠٧٣۶،۴٧٠ سراتصال

D=6" ٠۶۴٣٨،۶٨٠۶٠٠،١٩٠٧٣۶،۴٧٠ سراتصال

D=8" ٠٧۴٣٨،۶٨٠٧۵٩،۶۴٠٩١۴،٨٣٠ سراتصال

D=10" ٠٨٧٢۴،٨۴٠١،٢۶٩،٩۶٠١،۶٨٢،٨۴٠ سراتصال

D=12" ٠٩٧٢۴،٨۴٠١،۶٨٢،٨۴٠٢،٩٨٠،۴۴٠ سراتصال

D=14" ١٠٩۵٠،٩٩٠٢،۴١٨،٠٧٠٣،٢٨٢،٠٨٠ سراتصال

D=16" ١١١،٣٣٧،٢۶٠٢،٨٣۶،٩٣٠٣،٩٧٢،١٣٠ سراتصال

D=18" ١٢١،۴۶٧،۶٩٠٣،٩۵٨،۶١٠۴،٨٢٧،٠۴٠ سراتصال

D=20" ١٣٢،٠۵۵،٨۶٠٣،٩۵٨،۶١٠۶،۶۴٣،٣٢٠ سراتصال

D=24" ١۴٢،۵٠٠،۵٠٠۵،٠٠١،٠٠٠٨،٢٩۵،٢٣٠ سراتصال

D=26" ١۵٣،٠٢٧،٨٣٠٧،٢٧٣،٩٠٠٠ سراتصال

D=28" ١۶٣،٠٢٧،٨٣٠٧،٢۶٣،٢١٠٠ سراتصال

D=30" ١٧٣،۵٩٨،٣٢٠٩،٣۶٠،٨٢٠٠ سراتصال

D=32" ١٨٣،٨٩٧،۶١٠١٠،٢٣٠،۶٠٠٠ سراتصال

D=34" ١٩۴،٢۴۵،۵٢٠١١،٢۵٢،۴٧٠٠ سراتصال

D=36" ٢٠۶،٠٧٢،٠۵٠١۴،٧٣١،۵٩٠٠ سراتصال

D=38" ٢١۶،٣٣٢،٩٩٠٠٠ سراتصال

D=40" ٢٢۶،۶٨٠،٩٠٠٠٠ سراتصال

D=42" ٢٣٧،٢٨۴،٢٨٠٠٠ سراتصال

D=44" ٢۴٧،٩٨٠،١٠٠٠٠ سراتصال

D=46" ٢۵٩،١٠۵،٩٠٠٠٠ سراتصال

D=48" ٢۶١٠،١۴٩،٠٨٠٠٠ سراتصال

D=50" ٢٧٠٠٠ سراتصال

D=52" ٢٨٠٠٠ سراتصال

D=54" ٢٩٠٠٠ سراتصال

D=56" ٣٠٠٠٠ سراتصال

۵۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی- کربن استيل(بيرون واحد)
٠۵٠٩۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،٠۵۵،٢١٠١،٢١٩،٢۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴٢٨،٠۴٠١،۶۴۶،۴١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٧٣٢،٠٣٠٢،٠٧٨،۴٧٠٢،۵۴٣،٢۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،٠٣٩،٩١٠٢،۴۴۵،٠٧٠٢،٩٩٢،٠۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،٩۶۵،٣١٠٢،٧٨١،١٣٠٣،۴٠٣،۴٨٠ سرجوش

D=8"۵،٩۶٢،٠٠٠ ٠٧٣،٠٠۶،٨٨٠٣،۶٠۴،٧٣٠۴،۴١١،٢۶٠ سرجوش

D=10"٧،٣٨٢،٩۶٠ ٠٩٣،۶۶٣،٩۵٠۴،۴۵۵،٧١٠۵،۴۵٣،٩١٠ سرجوش

D=12"٨،۵٠٠،٨۴٠ ١٠۴،٢٨۴،۵٠٠۵،١۴٠،٣٧٠۶،٢٩٠،١١٠ سرجوش

D=14"٩،٩١٨،٢۶٠ ١١۵،٠٠٠،٩٩٠۵،٩٩٧،٧١٠٧،٣٣٩،٢٠٠ سرجوش

D=16"١١،٣٣۵،١٣٠ ١٢۵،٧١٢،۵۴٠۶،٨۵۴،۵٠٠٨،٣٨٧،٧٣٠ سرجوش

D=18"١٢،٧۵١،۶١٠ ١٣۶،۴٢٧،٧۴٠٧،٧١١،٠٩٠٩،۴٣۵،٧١٠ سرجوش

D=20"١۴،١۶٨،٨٧٠ ١۴٧،١۴٠،٠٣٠٨،۵۶٨،٠٨٠١٠،۴٨۴،۴۴٠ سرجوش

D=24"١٧،٠٠٣،٧١٠ ١۵٨،۵۶٨،٠٨٠١٠،٢٨٢،٢٠٠١٢،۵٨٢،٠۶٠ سرجوش

D=26"١٨،۴٢٠،٩٧٠ ١۶٩،٢٨۴،۵٧٠١١،١٣٩،١٩٠١٣،۶٣٠،٨٠٠ سرجوش

D=28"١٩،٨٣٩،۴٨٠ ١٧٩،٩٩۶،٨۶٠١١،٩٩٧،٠٨٠١۴،۶٨٠،٩٨٠ سرجوش

D=30"٢١،٢۵۵،٠۶٠ ١٨١٠،٧١٢،۶١٠١٢،٨۵٢،٩۵٠١۵،٧٢٧،۶٨٠ سرجوش

D=32"٢٢،۶۶٨،٩٧٠ ١٩١١،۴٢۴،١۶٠١٣،٧٠٨،٠٧٠١۶،٧٧۴،١٨٠ سرجوش

D=34"٢۴،٠٨٧،۶٨٠ ٢٠١٢،١۴١،٠٣٠١۴،۵۶۵،٧٨٠١٧،٨٢٣،۶۴٠ سرجوش

D=36"٢۵،۵٠۴،۵۵٠ ٢١١٢،٨۵٢،۵٧٠١۵،۴٢٢،۵٧٠١٨،٨٧٢،١٧٠ سرجوش

D=38"٢۶،٩٢١،٩٧٠ ٢٢١٣،۵۶٩،٠٧٠١۶،٢٧٩،٩١٠١٩،٩٢١،٨١٠ سرجوش

D=40"٢٨،٣٣٨،٨۴٠ ٢٣١۴،٢٨٠،۶٢٠١٧،١٣۶،٧٠٠٢٠،٩٧٠،٣۵٠ سرجوش

D=42"٢٩،٧۵۵،١۶٠ ٢۴١۴،٩٩۶،۵۶٠١٧،٩٩٢،٩۴٠٢٢،٠١٧،۴١٠ سرجوش

D=44"٣١،١٧۴،٠٧٠ ٢۵١۵،٧٠٨،٨۵٠١٨،٨۵١،٠٢٠٢٣،٠۶٨،١٧٠ سرجوش

D=46"٣٢،۵٩٠،٣٩٠ ٢۶١۶،۴٢۵،١۵٠١٩،٧٠٧،٢۶٠٢۴،١١۵،٢٣٠ سرجوش

D=48"٣۴،٠٠٨،٩٠٠ ٢٧١٧،١٣٧،۴۴٠٢٠،۵۶۵،١۵٠٢۵،١۶۵،۴٢٠ سرجوش

D=50"٣۵،۴٢۶،٩١٠ ٢٨١٧،٨۵٣،٣٩٠٢١،۴٢٢،۵١٠٢۶،٢١۴،٩٠٠ سرجوش

D=52"٣۶،٨۴٠،٨٠٠ ٢٩١٨،۵۶۴،٩۴٠٢٢،٢٧٧،٨١٠٢٧،٢۶١،٢٠٠ سرجوش

D=54"٣٨،٢۵۶،٩٢٠ ٣٠١٩،٢٨١،٢۴٠٢٣،١٣۴،٢٣٠٢٨،٣٠٩،٣٧٠ سرجوش

D=56"٣٩،۶٧٣،۴٢٠ ٣١١٩،٩٩٢،٩٨٠٢٣،٩٩٠،۶۵٠٢٩،٣۵٧،١۶٠ سرجوش

۵۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
٠۵١٠۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٢،٠٢۶،٢٢٠ ٠١١،٣٧١،٩٩٠١،۴۴٠،٧٠٠١،٧۶۶،٩۶٠ سرجوش

D=3"٢،٧٣۶،۶۴٠ ٠٢١،٨۵۵،٨٣٠١،٩۴٩،٠٢٠٢،٣٩٠،٣٩٠ سرجوش

D=4"٣،۴٧٩،٠۵٠ ٠٣٢،٢۵١،٨٢٠٢،٣۶۵،١٩٠٢،٨٩٩،٠٨٠ سرجوش

D=5"۴،٠٩۴،٢٠٠ ٠۴٢،۶۵٠،۶۴٠٢،٧٨٣،٧٧٠٣،۴١٣،۴٢٠ سرجوش

D=6"۴،۶۵۴،۶٢٠ ٠۵٣،٠١۴،۴٨٠٣،١۶۵،٢١٠٣،٨٨١،٠۵٠ سرجوش

D=8"۶،٠٣٣،١۴٠ ٠۶٣،٩٠٩،٢٣٠۴،١٠۴،١٩٠۵،٠٣٢،٢١٠ سرجوش

D=10"٧،۴٧۵،۵٧٠ ٠٧۴،٧۶٢،۴٠٠۵،٠٠٠،٧٣٠۶،١٣٢،٨٧٠ سرجوش

D=12"٨،۶٠۴،۴٢٠ ٠٨۵،۵۶٩،١٣٠۵،٨۴٧،٨٣٠٧،١٧١،١۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۶،۵٠٠،٣٨٠۶،٨٢۵،٠٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٧،۴٢۵،٩٩٠٧،٧٩٧،۴۵٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٨،٣۵۵،۵٢٠٨،٧٧٣،٣۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٩،٢٨٢،۴٢٠٩،٧۴٧،٠٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١١،١٣٨،۶٨٠١١،۶٩۶،٠٩٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٣،٩٢۵،١٧٠١۴،۶٢١،٧١٠٠ سرجوش

۵۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی - فوالد آلياژی(بيرون واحد)
٠۵١١۶٢

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،۵٩٣،٨٧٠١،٨٣۵،٩۵٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،١۵۵،٨٨٠٢،۴٧٨،٩۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۶١۴،٧۵٠٣،١٣٨،۴۶٠٣،٨۴۵،٩٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٣،٠٧٩،٢٧٠٣،۶٩١،٧۶٠۴،۵٢٣،٩۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٣،۵٠٠،٩۵٠۴،١٩٨،۴٩٠۵،١۴۴،۶٧٠ سرجوش

D=8"٩،٠٧۶،٩٢٠ ٠٧۴،۵٣٨،٧١٠۵،۴۴١،٢٩٠۶،۶۶٧،٣۶٠ سرجوش

D=10"١١،٣٠٠،٣٩٠ ٠٩۵،۵٣٢،۴٢٠۶،٧۶٠،۴۴٠٨،٠۴٢،٢۶٠ سرجوش

D=12"١٢،٩۴۵،٧٨٠ ١٠۶،۴۶٨،٠٧٠٧،٧۶١،٣١٠٩،۵١٠،٢١٠ سرجوش

D=14"١۵،١٠۴،٠٧٠ ١١٧،۵۴٩،۵٢٠٩،٠۵۵،٣٢٠١١،٠٩۶،٢٧٠ سرجوش

D=16"١٧،٢۶٢،٩۵٠ ١٢٨،۶٢۴،٣٨٠١٠،٣۴٩،٣٢٠١٢،۶٨١،٧۴٠ سرجوش

D=18"١٩،۴٢٠،٣٨٠ ١٣٩،٧٠۴،٩٧٠١١،۶۴٢،٩٠٠١۴،٢۶۶،٣۴٠ سرجوش

D=20"٢١،۵٧۶،٩۶٠ ١۴١٠،٧٨٠،٢۶٠١٢،٩٣۵،٩٧٠١۵،٨۵٠،٨٧٠ سرجوش

D=24"٢۵،٨٩۴،١٣٠ ١۵١٢،٩٣۵،٩٧٠١۵،۵٢٣،٩٩٠١٩،٠٢٢،٣٩٠ سرجوش

D=26"٢٨،٠۵١،٣١٠ ١۶١۴،٠١۶،٩٩٠١۶،٨١٧،٠۶٠٢٠،۶٠۶،٩٢٠ سرجوش

D=28"٣٠،٢١٢،٢۴٠ ١٧١۵،٠٩٢،٧١٠١٨،١١٢،۶٩٠٢٢،١٩۴،۶٠٠ سرجوش

D=30"٣٢،٣۶٨،٧٣٠ ١٨١۶،١٧٣،٩٠٠١٩،۴٠۵،۵٠٠٢٣،٧٧٨،٨٧٠ سرجوش

D=32"٣۴،۵٢٢،٠۵٠ ١٩١٧،٢۴٨،٧۶٠٢٠،۶٩۶،۴٢٠٢۵،٣۶٠،٢٢٠ سرجوش

D=34"٣۶،۶٨٣،۴٢٠ ٢٠١٨،٣٢٩،٧٨٠٢١،٩٩٢،۴٩٠٢۶،٩۴٨،٣۴٠ سرجوش

D=36"٣٨،٨٣٩،٩١٠ ٢١١٩،۴٠۴،۶۴٠٢٣،٢٨۵،٣٠٠٢٨،۵٣٢،۶٠٠ سرجوش

D=38"۴٠،٩٩٨،١٩٠ ٢٢٢٠،۴٨۶،٠٩٠٢۴،۵٧٩،٣٠٠٣٠،١١٨،۶۶٠ سرجوش

D=40"۴٣،١۵۴،۶٨٠ ٢٣٢١،۵۶٠،٣۵٠٢۵،٨٧٢،١١٠٣١،٧٠٢،۵٠٠ سرجوش

D=42"۴۵،٣١۴،٠٠٠ ٢۴٢٢،۶۴١،٣٧٠٢٧،١۶۶،۵۵٠٣٣،٢٨٨،٣٩٠ سرجوش

D=44"۴٧،۴٧٢،٨٠٠ ٢۵٢٣،٧١٧،٠٩٠٢٨،۴۶٠،٨٢٠٣۴،٨٧۴،۵۴٠ سرجوش

D=46"۴٩،۶٢٨،۶٩٠ ٢۶٢۴،٧٩٧،۶٨٠٢٩،٧۵٣،٠٣٠٣۶،۴۵٧،٧٨٠ سرجوش

D=48"۵١،٧٨٨،٣۴٠ ٢٧٢۵،٨٧٢،٩٧٠٣١،٠۴٨،٢٣٠٣٨،٠۴۵،٠۴٠ سرجوش

D=50"۵٣،٩۴٩،۵۶٠ ٢٨٢۶،٩۵۵،٠٢٠٣٢،٣۴٣،۶٢٠٣٩،۶٣٢،٣١٠ سرجوش

D=52"۵۶،١٠٢،٧٨٠ ٢٩٢٨،٠٢٩،٨٨٠٣٣،۶٣۴،٢٨٠۴١،٢١۴،٠٠٠ سرجوش

D=54"۵٨،٢۶١،١۴٠ ٣٠٢٩،١١٠،۴٧٠٣۴،٩٢٨،۶٣٠۴٢،٧٩٩،٩٧٠ سرجوش

D=56"۶٠،۴١۶،٨٧٠ ٣١٣٠،١٨۵،١۶٠٣۶،٢٢١،٢٧٠۴۴،٣٨٣،۴٧٠ سرجوش

۵٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل(درون واحد)
٠۶٠١۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠ ٠١١،٣۶۴،٨٧٠١،۵٣١،٢٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٨٠٨،۶١٠٢،٠٣٠،٨١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،١٨٠،۶١٠٢،۵٣٨،٣٠٠٣،٠۵٢،٢٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،۵۵۶،۵٠٠٢،٩٧۶،١٧٠٣،۵٨١،۵۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٠٣٣،٧٧٠٣،۵١١،٢٢٠۴،٢٠۶،۵١٠ سرجوش

D=8"٧،٠٧٢،٠١٠ ٠۶٣،٨۶٠،۵۶٠۴،۴٧٨،٨٩٠۵،٣٧٧،۶٠٠ سرجوش

D=10"٩،٢٩۶،٩٣٠ ٠٧۴،۵۶٨،٨٨٠۵،٧٧۴،٨٧٠۶،٩۶۴،٧٣٠ سرجوش

D=12"٩،٧١٢،٠٠٠ ٠٨۵،٢٢٧،٣٨٠۶،٠٩٢،٢۶٠٧،٣٣٨،١٧٠ سرجوش

D=14"١١،٣٨۴،٠۴٠ ٠٩۶،١۵٢،٠٠٠٧،١۵٩،٨۶٠٨،۶١٣،٨٢٠ سرجوش

D=16"١٢،٨٩۴،٢٣٠ ١٠۶،٩٢٧،٣٧٠٨،٠٨١،١١٠٩،٧٣۵،٣١٠ سرجوش

D=18"١۴،۴٠۵،١٣٠ ١١٧،٧٠۶،٨۶٠٩،٠٠٣،٠١٠١٠،٨۵٨،٠١٠ سرجوش

D=20"١۵،٩١٧،٠١٠ ١٢٨،۴٨٢،٩۶٠٩،٩٢۵،٠٠٠١١،٩٨٠،٨١٠ سرجوش

D=24"١٨،٩۴١،١٧٠ ١٣١٠،٠٣٨،٢٠٠١١،٧۶٩،۶٨٠١۴،٢٢٧،١١٠ سرجوش

D=26"٢٠،۶١٢،٢۶٠ ١۴١٠،٩۶٢،٩۴٠١٢،٨٣۶،۴١٠١۵،۵٠١،۶٧٠ سرجوش

D=28"٢٢،١٢۴،۶٣٠ ١۵١١،٧٣٩،٢٧٠١٣،٧۵٩،٠۴٠١۶،۶٢۵،١١٠ سرجوش

D=30"٢٣،۶٣۵،٠۴٠ ١۶١٢،۵١٨،۵٣٠١۴،۶٨٠،٢٩٠١٧،٧۴۶،٩۴٠ سرجوش

D=32"٢۵،١۴٢،۵٢٠ ١٧١٣،٢٩٣،٩١٠١۵،۶٠٠،٠٨٠١٨،٨۶۶،۶٠٠ سرجوش

D=34"٢۶،۶۵٧،١۶٠ ١٨١۴،٠٧٣،٧٧٠١۶،۵٢۴،٢۵٠١٩،٩٩٢،١۵٠ سرجوش

D=36"٢٨،١۶٧،۵٧٠ ١٩١۴،٨۴٩،١۵٠١٧،۴۴۵،۵٠٠٢١،١١٣،۶٣٠ سرجوش

۵٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(درون واحد)
٠۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٢،۴۴٧،٠٧٠ ٠١١،٧١٨،٩٩٠١،٧٩۴،۴٣٠٢،١٧۴،۶٧٠ سرجوش

D=3"٣،٢۶٩،٩٩٠ ٠٢٢،٢٨۴،۴٣٠٢،٣٨۶،۴۴٠٢،٩٠۶،٢٩٠ سرجوش

D=4"۴،١٣٢،٨٣٠ ٠٣٢،٧۵۵،٣۵٠٢،٨٧٩،۶۶٠٣،۵١٧،١۴٠ سرجوش

D=5"۴،٨۵۶،٧٨٠ ٠۴٣،٢٣٠،٧٩٠٣،٣٧۶،۵٢٠۴،١٣٣،٨٧٠ سرجوش

D=6"۵،۶۵١،٢٢٠ ٠۵٣،٧٩٢،٠٢٠٣،٩۵٧،۴٧٠۴،٨٣٠،٢٩٠ سرجوش

D=8"٧،٢۵۶،۶۴٠ ٠۶۴،٨۴٩،٧٢٠۵،٠۶۴،٠۴٠۶،١٩٢،۶٧٠ سرجوش

D=10"٩،۴٨۴،٨٧٠ ٠٧۵،٧١٠،۴٩٠۵،٩٧١،٩۵٠٧،٢٩٣،٠٢٠ سرجوش

D=12"٩،٨٧۴،۵١٠ ٠٨۶،۵٧٢،٧٠٠۶،٨٧٨،٧۴٠٨،۴٠٠،٠٩٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،٧٢٨،٧٧٠٨،٠٨۵،٣٩٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٨،٧٣۴،٢۴٠٩،١۴٢،٣٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٩،٧۴۴،۴٨٠١٠،٢٠٣،١١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٠،٧۵١،۴۴٠١١،٢۶١،۵١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٢،٧۶٨،٨۶٠١٣،٣٨٠،٩۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١۵،٩۴٠،۶۵٠١۶،٧٠۵،٣٣٠٠ سرجوش

۶٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد آلياژی(درون واحد)
٠۶٠٣۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠٠ ٠١٠٠٠ سرجوش

D=4"٠٠ ٠٢٠٠٠ سرجوش

D=5"٠٠ ٠٣٠٠٠ سرجوش

D=6"٠٠ ٠۴٠٠٠ سرجوش

D=8"٠٠ ٠۵٠٠٠ سرجوش

D=10"٠٠ ٠۶٠٠٠ سرجوش

D=12"٠٠ ٠٧٠٠٠ سرجوش

D=14"٠٠ ٠٨٠٠٠ سرجوش

D=16"٠٠ ٠٩٠٠٠ سرجوش

D=18"٠٠ ١٠٠٠٠ سرجوش

D=20"٠٠ ١١٠٠٠ سرجوش

D=24"٠٠ ١٢٠٠٠ سرجوش

D=26"٠٠ ١٣٠٠٠ سرجوش

D=28"٠٠ ١۴٠٠٠ سرجوش

D=30"٠٠ ١۵٠٠٠ سرجوش

D=32"٠٠ ١۶٠٠٠ سرجوش

D=34"٠٠ ١٧٠٠٠ سرجوش

D=36"٠٠ ١٨٠٠٠ سرجوش

D=38"٠٠ ١٩٠٠٠ سرجوش

D=40"٠٠ ٢٠٠٠٠ سرجوش

D=42"٠٠ ٢١٠٠٠ سرجوش

D=44"٠٠ ٢٢٠٠٠ سرجوش

D=46"٠٠ ٢٣٠٠٠ سرجوش

D=48"٠٠ ٢۴٠٠٠ سرجوش

D=50"٠٠ ٢۵٠٠٠ سرجوش

D=52"٠٠ ٢۶٠٠٠ سرجوش

D=54"٠٠ ٢٧٠٠٠ سرجوش

D=56"٠٠ ٢٨٠٠٠ سرجوش

۶١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=6" ٠۵٢،٩٨٩،٨٣٠٣،٣۶٧،١۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،٨١٨،١۴٠۴،٣٠۴،۴٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،۶٢٣،٧٧٠۵،٢١٩،١١٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵،٣۴۵،۶٠٠۶،٠۴۶،١٠٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶،٣١٠،٩٠٠٧،١٢۵،٠۵٠ سرجوش

D=16" ١٠٧،١٢٢،٢٢٠٨،٠۵۶،٩٩٠ سرجوش

D=18" ١١٧،٩۴٣،۵١٠٨،٩٩١،١۶٠ سرجوش

D=20" ١٢٨،٧۵۴،٣٨٠٩،٩٢٢،۶۵٠ سرجوش

D=22" ١٣٠٠ سرجوش

D=24" ١۴١٠،٣٨۵،۵٣٠١١،٧٨٧،٢٩٠ سرجوش

D=26" ١۵١١،٣۵٠،٧٩٠١٢،٨۶٣،٨٩٠ سرجوش

D=28" ١۶١٢،١۶٢،٨٩٠١٣،٧٩٧،٣٨٠ سرجوش

D=30" ١٧١٢،٩٨٠،٣٩٠١۴،٧٢٨،۵۴٠ سرجوش

D=32" ١٨١٣،٧٨٨،۴٠٠١۵،۶۶٠،٢۵٠ سرجوش

D=34" ١٩١۴،۶١٢،٧٨٠١۶،۵٩۵،٢٠٠ سرجوش

D=36" ٢٠١۵،۴٢۴،١٠٠١٧،۵٢۶،٣۶٠ سرجوش

D=38" ٢١٠٠ سرجوش

D=40" ٢٢٠٠ سرجوش

D=42" ٢٣٠٠ سرجوش

D=44" ٢۴٠٠ سرجوش

D=46" ٢۵٠٠ سرجوش

D=48" ٢۶٠٠ سرجوش

D=50" ٢٧٠٠ سرجوش

D=52" ٢٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣٠٠٠ سرجوش

۶٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-گالوانيزه(درون واحد)
٠۶٠۵۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D<=2" ٠١٣٧۶،٨٧٠ مترطول

D=4" ٠٢٠ مترطول

۶٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-پليمری(درون واحد)
٠۶٠۶۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

پليمری ٠١٠ اینچ قطر

فایبر گالس ٠٢٠ اینچ قطر

پی وی سی ٠٣٠ اینچ قطر

یو پی وی سی ٠۴٠ اینچ قطر

پی پی ٠۵٠ اینچ قطر

آامپوزیت ٠۶٠ اینچ قطر

پلی اتيلن ٠٧٠ اینچ قطر

۶۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-کربن استيل(بيرون واحد)
٠۶٠٧۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠ ٠١١،١٠٧،٩۶٠١،٢۵٩،٢٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴۶۶،۴٩٠١،۶۶٨،۵٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٧۵٩،۵٧٠٢،٠٩٢،۵۵٠٢،۵۵١،٠٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،٠۵۵،۴٨٠٢،۴۴۵،٩٩٠٢،٩٨۴،٨١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،٣۵۵،١٩٠٢،٧٩٩،٩۵٠٣،۴١٢،٩١٠ سرجوش

D=8"۵،٩۶١،٨٨٠ ٠٧٣،٠١٧،٢٧٠٣،۵٩٣،٢٨٠۴،٣٨۶،١٢٠ سرجوش

D=10"٨،١١٨،٣٧٠ ٠٩٣،۶۴٩،۵٧٠۴،٨٢١،٩٣٠۵،٩٠۴،۶٠٠ سرجوش

D=12"٨،۴۴٣،۶٢٠ ١٠۴،٢۴۶،٩٢٠۵،٠٧١،٧١٠۶،١٩٩،۵١٠ سرجوش

D=14"٩،٩٠٠،۵۴٠ ١١۵،٠٠٢،٢٧٠۵،٩۶٢،٣٨٠٧،٢٨٠،٨۶٠ سرجوش

D=16"١١،٢٨۵،٧١٠ ١٢۵،۶٨٧،٢٣٠۶،٧٨٧،١٧٠٨،٢٩٢،۴٢٠ سرجوش

D=18"١٢،۶۶٩،۴٢٠ ١٣۶،٣٧۵،٩٩٠٧،۶١١،٨٨٠٩،٣٠٣،٩١٠ سرجوش

D=20"١۴،٠۵۵،۴١٠ ١۴٧،٠۶٢،٣٢٠٨،۴٣٧،۴١٠١٠،٣١۶،٨۵٠ سرجوش

D=24"١۶،٨٢۵،٧۶٠ ١۵٨،۴٣٧،۴١٠١٠،٠٨٧،۶۵٠١٢،٣۴٠،۶٣٠ سرجوش

D=26"١٨،٢٧٣،٨٨٠ ١۶٩،١٨٣،٩٧٠١٠،٩۶٩،۶٠٠١٣،۴١٢،١٧٠ سرجوش

D=28"١٩،۶۶٠،٣۵٠ ١٧٩،٨٧٠،٣٠٠١١،٧٩۵،۶٩٠١۴،۴٢۵،۶٨٠ سرجوش

D=30"٢١،٠۴۴،٢٢٠ ١٨١٠،۵۵٩،٠۶٠١٢،۶١٩،٨۴٠١۵،۴٣۶،۶٠٠ سرجوش

D=32"٢٢،۴٢۵،٨٢٠ ١٩١١،٢۴۴،۶۶٠١٣،۴۴٣،١٧٠١۶،۴۴۶،٣٣٠ سرجوش

D=34"٢٣،٨١٣،١١٠ ٢٠١١،٩٣۴،١۵٠١۴،٢۶٩،٣۴٠١٧،۴۵٩،٢٨٠ سرجوش

D=36"٢۵،١٩٧،۶٣٠ ٢١١٢،۶١٩،١٠٠١۵،٠٩۴،١۴٠١٨،۴٧١،۵٠٠ سرجوش

D=38"٢۶،۵٨٣،۴۶٠ ٢٢١٣،٣٠٨،۵٩٠١۵،٩١٩،۵٨٠١٩،۴٨٣،٧١٠ سرجوش

D=40"٢٧،٩۶٧،٩٨٠ ٢٣١٣،٩٩۴،١٩٠١۶،٧۴۴،٣٨٠٢٠،۴٩۵،٢٨٠ سرجوش

D=42"٢٩،٣۵٢،۵١٠ ٢۴١۴،۶٨٣،۶٨٠١٧،۵۶٩،١٧٠٢١،۵٠۶،٨۴٠ سرجوش

D=44"٣٠،٧٣٩،٧٩٠ ٢۵١۵،٣٧٠،٠٢٠١٨،٣٩۵،٣۵٠٢٢،۵٢٠،٨٠٠ سرجوش

D=46"٣٢،١٢٣،٠٢٠ ٢۶١۶،٠۵٨،٧٧٠١٩،٢١٩،۴٩٠٢٣،۵٣١،٧٢٠ سرجوش

D=48"٣٣،۵٠٩،۴٩٠ ٢٧١۶،٧۴۵،١١٠٢٠،٠۴۵،۵٨٠٢۴،۵۴۴،۵٨٠ سرجوش

D=50"٣۴،٨٩۵،٩٣٠ ٢٨١٧،۴٣۴،۶٠٠٢٠،٨٧١،١٩٠٢۵،۵۵٧،٣٣٠ سرجوش

D=52"٣۶،٢٧٧،٩٠٠ ٢٩١٨،١٢٠،٢٠٠٢١،۶٩۴،۵٣٠٢۶،۵۶٧،٧٢٠ سرجوش

D=54"٣٧،۶۶٢،٢۶٠ ٣٠١٨،٨٠٨،٩۵٠٢٢،۵١٩،٢۴٠٢٧،۵٧٨،٨۴٠ سرجوش

D=56"٣٩،٠۴۶،٧٨٠ ٣١١٩،۴٩۵،٢٩٠٢٣،٣۴۴،٠٣٠٢٨،۵٩٠،۴٠٠ سرجوش

۶۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-فوالد ضد زنگ(بيرون واحد)
٠۶٠٨۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٢،١٠٨،۴۶٠ ٠١١،۴٧۶،٠٨٠١،۵۵١،۶۶٠١،٨۵٩،۴۶٠ سرجوش

D=3"٢،٨١۴،٩٢٠ ٠٢١،٩۶٣،٩٧٠٢،٠۶۶،١٧٠٢،۴٨١،٨۴٠ سرجوش

D=4"٣،۵٧٠،٣۴٠ ٠٣٢،٣۶٣،٠٣٠٢،۴٨٧،۵۶٠٢،٩٩١،٠٩٠ سرجوش

D=5"۴،١٨۶،٩٣٠ ٠۴٢،٧۶۵،٧۶٠٢،٩١١،٧٧٠٣،۵٠۵،٨٨٠ سرجوش

D=6"۴،٧٧٧،٢٣٠ ٠۵٣،١۶٢،٧۴٠٣،٣٢٨،۵٠٠۴،٠٠٣،۵١٠ سرجوش

D=8"۶،١۵٧،١۴٠ ٠۶۴،٠۶۵،۴٧٠۴،٢٨٠،١٨٠۵،١۵۵،١۴٠ سرجوش

D=10"٨،۴١۴،٢۴٠ ٠٧۴،٩٢۶،۴٨٠۵،١٨٨،۴۴٠۶،٢۵۵،۵١٠ سرجوش

D=12"٨،٧٢٧،٧۵٠ ٠٨۵،٧٣٩،٩٩٠۶،٠۴۶،۶٠٠٧،٢٩۴،٢۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۶،٧۴۴،۴٢٠٧،١٠١،٧١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٧،۶٧٧،٧٧٠٨،٠٨۶،۶٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٨،۶١۵،٢٧٠٩،٠٧۴،٧٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٩،۵۵٠،٣۴٠١٠،٠۶١،٣٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١١،۴٢٢،٩٠٠١٢،٠٣۶،١۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١۴،٢٩٠،۵٠٠١۵،٠۵۶،۶١٠٠ سرجوش

۶۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=6" ٠١٢،۶١۴،٣٣٠٢،٩٩١،۶۴٠ سرجوش

D=8" ٠٢٣،٣٧٣،١۴٠٣،٨۵٩،۴۶٠ سرجوش

D=10" ٠٣۴،١٠٩،۴٨٠۴،٧٠۴،٨٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،٨١١،٨۴٠۵،۵١٢،٣٣٠ سرجوش

D=14" ٠۵۵،۶۶٣،۶۶٠۶،۴٧٧،٨١٠ سرجوش

D=16" ٠۶۶،۴۴١،٠٢٠٧،٣٧۵،٧٨٠ سرجوش

D=18" ٠٧٧،٢٢٨،٣۴٠٨،٢٧۵،٩٩٠ سرجوش

D=20" ٠٨٨،٠٠۵،٧٠٠٩،١٧٣،٩٧٠ سرجوش

D=24" ٠٩٩،۵۶٨،٩٣٠١٠،٩٧٠،۶٩٠ سرجوش

D=26" ١٠١٠،۴١٢،۵۵٠١١،٩٢۵،۶۵٠ سرجوش

D=28" ١١١١،١٩٠،۶٨٠١٢،٨٢۵،١٧٠ سرجوش

D=30" ١٢١١،٩٧۴،٢٣٠١٣،٧٢٢،٣٨٠ سرجوش

D=32" ١٣١٢،٧۴٨،۵٠٠١۴،۶٢٠،٣۵٠ سرجوش

D=34" ١۴١٣،۵٣٨،٩٢٠١۵،۵٢١،٣٣٠ سرجوش

D=36" ١۵١۴،٣١۶،٢٨٠١۶،۴١٨،۵۴٠ سرجوش

D=38" ١۶١۵،١٠٢،١۴٠١٧،٣١٨،٠۶٠ سرجوش

D=40" ١٧١۵،٨٧٩،۵٠٠١٨،٢١۶،٠٣٠ سرجوش

D=42" ١٨١۶،۶۶۶،٨٣٠١٩،١١٣،١۵٠ سرجوش

D=44" ١٩١٧،۴۴۴،١٩٠٢٠،٠١٢،۶٧٠ سرجوش

D=46" ٢٠١٨،٢٢٩،٢٨٠٢٠،٩١٠،۶۵٠ سرجوش

D=48" ٢١١٩،٠٠٧،۴١٠٢١،٨١٠،١٧٠ سرجوش

D=50" ٢٢١٩،٧٩٢،۴٢٠٢٢،٧٠٨،٨٣٠ سرجوش

D=52" ٢٣٢٠،۵٧٠،۵۵٠٢٣،۶٠۶،٨١٠ سرجوش

D=54" ٢۴٢١،٣۵۵،۶۴٠٢۴،۵٠۶،٣٣٠ سرجوش

D=56" ٢۵٢٢،١٣٣،٠٠٠٢۵،۴٠٣،۵٣٠ سرجوش

۶٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی-پليمری(بيرون واحد)
٠۶١٢۶٢

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی زیرزمينی

D=4" ٠١۶٧٠،۵٢٠ اینچ قطر

D=5" ٠٢٨٣٨،٠۴٠ اینچ قطر

D=6" ٠٣١،٠٠۵،۵٧٠ اینچ قطر

D=8" ٠۴١،٣۴٠،۶١٠ اینچ قطر

D=10" ٠۵١،۶٧۶،٠٩٠ اینچ قطر

D=12" ٠۶٢،٠١١،١٣٠ اینچ قطر

D=14" ٠٧٢،٣۴۶،١٧٠ اینچ قطر

D=16" ٠٨٢،۶٨١،۶۵٠ اینچ قطر

D=20" ٠٩٣،٣۵٢،١٧٠ اینچ قطر

D=24" ١٠۴،٠٢٢،٢۶٠ اینچ قطر

D=28" ١٢۴،۶٩٢،٧٨٠ اینچ قطر

D=30" ٣٠۵،٠٢٧،٨٣٠ اینچ قطر

۶٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات
٠٧٠١۶٢

گروه کد

فصل هفتم - عمليات تکميلی لوله کشی

آزمایش شناخت

P.M.Iمصالح-
٠١٠ عدد

آزمایش پرتونگاری ٠٢١٩٩،١۵٠ اینچ قطر

تنش زدایی جوشكاری-

PWHT
٠٣٢۵٠،٣٠٠ اینچ قطر

آزمایش هيدرواستاتيك ٠۴٢۴،٨۶٠ اینچ متر

آزمایش با هوای

"D<2فشرده
٠۵٢۶،٣٩٠ اینچ متر

آزمایش با هوای

"D=>2فشرده
٠۶١٣،٧۶٠ اینچ متر

آزمایش صفحات تقویتی با

هوای فشرده 
٠٧٧٨١،٨٠٠ عدد

وکيوم تست درز جوشهای

ورقها
٠٨١٧٨،۶٢٠ متر طول

جوش

تست به وسيله گازوئيل

(پانتون تست)
٠٩٧۵،٩٣٠ متر طول

جوش

تست کف مخازن با هوای

فشرده 
١٠۶١،٨٢٠ متر مربع

١١٩،٠۵٠ تست هيدرو استاتيک مخازن متر مکعب

٧٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فعاليت های عمومی
٠٨٠١۶٢

گروه کد

فصل هشتم - فعاليت های عمومی

نصب مسدود آننده ها روی

ورودی ها و خروجی ها
٠١٨۶،۴٠٠ اینچ قطر

برداشتن مسدود آنندها ٠٢١٠٣،۶٨٠ اینچ قطر

بازآردن یا بستن دریچه های

ورودی فلنجی
٠٣۶۴٠،٧۵٠ عدد

بازآردن یا بستن دریچه های

ورودی فلنجی غيردایره
٠۴٢٠٩،٧۵٠ متر طول

برشكاری و جمع آوری لوله

به روش گرم
٠۵٢۵،٠٨٠ اینچ متر

برشكاری لوله به روش سرد ٠۶٩٠،١٠٠ اینچ قطر

برشكاری گرم اتصاالت جهت

احياء
٠٧٢۵،۶٠٠ اینچ قطر

٧٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 >متر مربع  ۵/٠ = 

"             = 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

٧٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
٠٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نهم - برج ها

بازآردن و بستن سينی

مرآزی - پيچ و مهره
٠١۵٨٠،٢١٠ عدد

برشكاری و جداسازی سينی

جوشی و متعلقات
٠٢۴٧٨،٨٣٠ مترطول

بازآردن و بيرون آوردن و

داخل بردن و بستن سينی ها

( بر روی پلت فرم)

٠٣١،٨۵٩،٨٧٠ عدد

پائين آوردن یا باال بردن

سينی ها
٠۵۵٠۶،٧۶٠ عدد

تعمير سينی ها و متعلقات -

برشكاری و جوشكاری
٠۶٢۵٩،٣٣٠ سانتيمتر

تعمير سينی ها- تعمير یا

تعویض ولو تری ها
٠٧٣٣،۵۴٠ عدد

bubble capتعمير سينی ها-  ٠٨٢٩١،٠۴٠ عدد

تعمير سينی ها- تسطيح و

صافكاری
٠٩١،٣٧۴،٠٢٠ عدد

تعمير بدنه برج ها- الینرها ١٠١،۵٧١،١۶٠ دسيمتر

مربع

Claddتعمير بدنه برج ها-  ١١٧٠،٣٩٠ سانتيمتر

تعمير بدنه برج ها- بریدن و

جمع آوری نگهدارنده سينی

ها

١٢۴٧،٣٧٠ کيلوگرم

تعمير بدنه برج ها- نصب

نگهدارنده سينی ها
١٣٧٠،٣٩٠ کيلوگرم

بازآردن مش ها و حمل به

پایين برج - انتقال مش ها به

باالی برج و بستن

١۴۴،٧٠٣،٢١٠ متر مکعب

١۵٠ هاTapingجت زدن  عدد

Hold rodباز آردن و بستن 

system
١۶١٠٣،۵١٠ مترطول

Hold downباز آردن و بستن 

grid 
١٧٢٠٧،٠٢٠ متر مربع

باز آردن و بستن اسپری نازل ١٨١٠٣،۵١٠ عدد

باز آردن و بستن شبكه لوله

ای - اسپری نازل
١٩١۴٠،٣٠٠ 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

٢٢۶،۵۵٨،٩۶٠ متر مکعب

Distributer Nozzleتست  ٢٣٠ مورد

تخليه، چيدن و بارگيری

پكينگ ها
٢۴١٣،٠٣٠،٩۶٠ متر مکعب

تخليه و بارگيری سيليكاژل ٢۵٣،١٨٠ کيلوگرم

)soapتست ( ٢۶٣١٢،۶٢٠ متر مکعب

Davitتعمير و روانكاری  ٢٧٧،۴٨٨،٧٨٠ عدد

٧۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نهم - برج ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها
٠٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نهم - برج ها

تست الینرها ٢٨١٠٣،۶٢٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

Cat. ReformerCat. CrackerIsomax
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
١٠٠١۶٢

گروه کد

فصل دهم - رآکتورها

تخليه سراميك و آاتاليست از

پایين (نازلهای خروجی)
٠١١،١٣۶،١١٠١،١٣۶،١١٠١،١٣۶،١١٠ تن

تخليه سراميك و آاتاليست از

باال (دستی)
٠٢١١،٨٠٨،٣٩٠١١،٨٠٨،٣٩٠١١،٨٠٨،٣٩٠ تن

بارگيری سراميك ٠٣۶،۵۶٠،٢٢٠٠۶،۵۶٠،٢٢٠ تن

SOCKبارگيری آاتاليست (

LOADING(
٠۴١،٢١٩،٩٠٠٠٢،۴٧٧،۴١٠ تن

DENSEبارگيری آاتاليست (

LOADING(
٠۵١٠،٩۴٨،٩۴٠٠١٠،٩۴٨،٩۴٠ تن

 &Bendبازآردن و بستن 

Reducerورودی 
٠۶۴٢،۵٣٩،۶۴٠٠۴٢،۵٣٩،۶۴٠ عدد

Bendبازآردن و بستن 

خروجی
٠٧٢٨،٣۵٩،٧۶٠٠١۴،١٧٩،٨٨٠ عدد

بازآردن و بستن سينی ٠٨١،٢۵۵،۶٩٠٠٢،۵١١،٣٩٠ قطعه

بازآردن و بستن خنك آننده

Quenchهای هيدروژن (

distributer(

٠٩٠٠١۴،۶۵٧،۵٩٠ مورد

بازآردن و بستن اسكالوپ ها ١٠٨٢۵،٧٧٠٠٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن

بسكت ورودی (پخش آننده)
١١١،٠١٨،٠١٠٠١،٠١٨،٠١٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن

بسكت جداآننده در راآتور

یونيفاینر

١٢٣٢٩،۵٩٠٠٠ عدد

بازآردن و بستن و سيل آردن

سنترپایپ
١٣٣،۴٩٣،۵۵٠٠٠ عدد

بازآردن و بستن صافی

خروجی
١۴٣،٧۴٢،۴٢٠٠٠ عدد

تعمير بدنه راآتور- الینرها ١۵١،۵٧١،١۶٠١،۵٧١،١۶٠١،۵٧١،١۶٠ دسيمتر

مربع

Claddتعمير بدنه راآتور-  ١۶٧٠،٣٩٠٧٠،٣٩٠٧٠٣،٩١٠ سانتيمتر

تعمير اسكالوپ ١٧۴،٧٠٠٠٠ 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،٢١١،٨٩٠٠١،٢١١،٨٩٠ تن

تست ٢۴٠٠٠

تميزآاری و آماده سازی خط

جوش بدنه داخلی و خارجی

جهت بازرسی فنی

٢۵٣٨٩،۵٠٠٣٨٩،۵٠٠٣٨٩،۵٠٠ مترطول

خنثی سازی سطوح داخلی

راآتور
٢۶٠٠٢٩٧،٩١٠ متر مکعب

٧٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 
، قالویززدن محل پالك ها و احيا جای واشر، جازدن تيوب های جدید و اآسپندآردن تيوب ها، بستن پالگ ها و تست اوليه در (Serration) و احيا سریشن ها
.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 (

٧٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اینچ١٢تا واحدسطح مقطع

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

 اینچ۶٠تا  48 اینچ۴٨تا  36 اینچ٣۶تا  24اینچ٢۴تا  12
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
١١٠١۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

مسدود نمودن مسيرهای

)Blankورودی و خروجی (
٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

فرآیند خنثی سازی (

مبدلهایی آه تيوب آنها از

")Austenitic Steelجنس " 

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

باز نمودن چنل آاور

)Channel Cover(
٩١٨،۵٨٠٩۵١،٠٠٠ ٠٣٧١٣،٢۵٠٨۶۴،۵۴٠٨٨۶،١۶٠ مورد

۵۵٠١،٢٣١،٩٧٠،١،١٩٩)Bonnetباز نمودن بانت ( ٠۴١،٠٨٠،۶٨٠١،١٣۴،٧١٠١،١۶٧،١٣٠ مورد

۵۵٠١،٢٣١،٩٧٠،١،١٩٩)Channelباز نمودن چانل ( ٠۵١،٠٨٠،۶٨٠١،١٣۴،٧١٠١،١۶٧،١٣٠ مورد

باز نمودن فلوتينگ هد

)Floating head(
١،١٩٩،۵۵٠١،٢٣١،٩٧٠ ٠۶١،٠٨٠،۶٨٠١،١٣۴،٧١٠١،١۶٧،١٣٠ 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

١،٠۴۶،۴٠٠١،٠٧۴،۶٨٠)bundleبيرون آشيدن باندل ( ١٠٩۴٢،٧٠٠٩٨٩،٨٣٠١،٠١٨،١١٠ 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)
۴۶٢،٩٩٠۴۶٢،٩٩٠ ١۴۴۶٢،٩٩٠۴۶٢،٩٩٠۴۶٢،٩٩٠ عدد

٢١٠،۴۵٠٢١٠،۴۵٠جا زدن تيوبهای نمونه ١۵٢١٠،۴۵٠٢١٠،۴۵٠٢١٠،۴۵٠ عدد

Sectionزدن تيوپ (واحد 

عدد)
١٢١،۴٠٠١٢١،۴٠٠ ١۶١٢١،۴٠٠١٢١،۴٠٠١٢١،۴٠٠ عدد

Retube٨٩،۴٨٠٨٩،۴٨٠ آردن تيوب ها ١٧٨٩،۴٨٠٨٩،۴٨٠٨٩،۴٨٠ عدد

١،٠۴۶،۴٠٠١،٠٧۴،۶٨٠جا زدن تيوب باندل ١٨٩۴٢،٧٠٠٩٨٩،٨٣٠١،٠١٨،١١٠ مورد

۵۴٠،۵٧٣،٢١٠٢،۵٢۶،٢)Channelبستن چنل ( ١٩٢،٣٠۴،٢٣٠٢،۴٣١،۵۵٠٢،۴٧٨،٨٨٠ مورد

٢،٠۵٧،۵٩٠٢،١٠۴،٩٢٠بستن وباز آردن تست رینگ ٢٠١،٨۶٩،۴۶٠١،٩۶٢،٩۴٠٢،٠١٠،٢٧٠ مورد

Shell١،۵٣۴،١۴٠١،۶۵٢،١۵٠ تست ٢١١،١٨٠،١٠٠١،٢٩٨،١٢٠١،۴١۶،١٣٠ مورد

٧٢،٢۴٠٧٢،٢۴٠ )Expandاآسپند تيوب ها ( ٢٢٧٢،٢۴٠٧٢،٢۴٠٧٢،٢۴٠ عدد

١۶،٢۴٠١۶،٢۴٠پالك آردن تيوب های معيوب ٢٣١۶،٢۴٠١۶،٢۴٠١۶،٢۴٠ عدد

بيرون آشيدن پالگ های

معيوب
٣٢،۴٧٠٣٢،۴٧٠ ٢۴٣٢،۴٧٠٣٢،۴٧٠٣٢،۴٧٠ عدد

تعویض آند فداشونده

)Anode( 
٣٨،۴۴٠٣٨،۴۴٠ ٢۵٣٨،۴۴٠٣٨،۴۴٠٣٨،۴۴٠ عدد

Floatingبستن فلوتينگ هد (

head(
١،٨٣٧،١۵٠١،٨٩١،١٩٠ ٢۶١،۶٢١،٠٢٠١،٧٢٩،٠٨٠١،٧٨٣،١٢٠ مورد

Channelبستن چنل آاور(

Cover(
١،١۴۵،۵٢٠١،١٨٨،٧۵٠ ٢٧٨۶۴،۵۴٠١،٠٨٠،۶٨٠١،١١٣،١٠٠ مورد

١،٨٨١،٨۶٠٢،٠٢۶،۶٢٠تيوب تست ٢٨١،۴۴٧،۵٨٠١،۵٩٢،٣۴٠١،٧٣٧،١٠٠ مورد

۵۵٠١،٢٣١،٩٧٠،١،١٩٩)Bonnetبستن بانت ( ٢٩١،٠٨٠،۶٨٠١،١٣۴،٧١٠١،١۶٧،١٣٠ مورد

٧٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
 اینچ١٢تا واحدسطح مقطع

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

 اینچ۶٠تا  48 اینچ۴٨تا  36 اینچ٣۶تا  24اینچ٢۴تا  12
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها
١١٠١۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

Bottle١،۴۴٧،۵٨٠١،۴۴٧،۵٨٠ تست ٣٠١،۴۴٧،۵٨٠١،۴۴٧،۵٨٠١،۴۴٧،۵٨٠ مورد

combined٢،٨٩۵،١۶٠٢،٨٩۵،١۶٠ تست ٣١٢،٨٩۵،١۶٠٢،٨٩۵،١۶٠٢،٨٩۵،١۶٠ 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

۵،۴٧۶،٠٩٠۵،۴٧۶،٠٩٠ ٣۴۵،۴٧۶،٠٩٠۵،۴٧۶،٠٩٠۵،۴٧۶،٠٩٠ مورد

سنگ زدن محل جوش تيوبها

به تيوب شيت در مبدلها جهت

بيرون آوردن فيکس تيوبها

۴۶٢،٩٩٠۴۶٢،٩٩٠ ٣۵۴۶٢،٩٩٠۴۶٢،٩٩٠۴۶٢،٩٩٠ عدد

جازدن و جوشكاری تيوبها به

تيوب شيت
۴٨۵،٠٠٠۴٨۵،٠٠٠ ٣۶۴٨۵،٠٠٠۴٨۵،٠٠٠۴٨۵،٠٠٠ 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

٠٠ ۴٢٢،١١٨،٧۴٠٠٠ عدد

بستن اتصاالت و جازدن باندل

double pipeمبدلهای 
٠٠ ۴٣٢،٨٧٢،١۶٠٠٠ عدد

اصالح و ترميم بافل ،تایراد

) ،tube sheetوتيوب شيت

tie rod ،baffle(

٧٧۴،۴٨٠٧٧۴،۴٨٠ ۴۴٧٧۴،۴٨٠٧٧۴،۴٨٠٧٧۴،۴٨٠ عدد

٨٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - مبدل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کولرهای هوایی
١١٠٢۶٢

گروه کد

فصل یازدهم - مبدل ها

مسدود آردن مسير های

ورودی و خروجی  و باز آردن

De blank/Blankمجدد آنها(

٠١٧١٣،٢۵٠ 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(
٠۴١٣٠،١٨٠ عدد

تميز نمودن داخل تيوبها ٠۵٠ مورد

انجام وایر برس تيوبها ٠۶٠ عدد

بيرون آشيدن تيوبهای نمونه ٠٧١،١٠٢،٩۶٠ عدد

پالگ آردن تيوب ٠٨۴۶،٧٨٠ عدد

ترميم محل نصب پالگ

(قالویزآاری وخزینه آاری)
٠٩١٠٣،۶۶٠ مورد

باز آردن و بستن آاور هدر

باآس (در آولرهای هوایی

نوع آاور دار)

١١۴،٧٢٣،٩٩٠ عدد

باز آردن و بستن ورقهای

بادگير
١٣٠ عدد

باز آردن و بستن آرآره های

)Louverروی فن(
١۴۶١۵،٢۴٠ عدد

تنظيم و روانكاری آرآره های

)Louverروی فن(
١۵١٣٨،۴٧٠ عدد

باز آردن ونصب باندل در محل

 ) و قفلStructureاستراآچر(

آردن وباز نمودن

١۶٠ عدد

٣۶٠،١٧١١۵ )Re tubeتعویض تيوبها ( عدد

آزمایش هيدرواستاتيك فين

تيوبها
١٨١،٩۵۶،٢۶٠ عدد

جوشکاری پالگهای معيوب ١٩٢٨۶،٠۶٠ عدد

٨١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - مخازن

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن
١٢٠١۶٢

گروه کد

فصل دوازدهم - مخازن

قراردادن پایه های مخازن

سقف شناور در حالت

تعميراتی

٠١١٢۶،٢٣٠ مورد

نصب و برداشتن

مسدودآننده ها روی ورودی

ها و خروجی ها

٠٢٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه های

روی سقف مخازن ثابت
٠٣٧۴۵،٩۵٠ مورد

بازآردن و بستن آليه اتصاالت ٠۴٠ مورد

نصب و برداشتن دمنده ها ٠۵٣٠٨،٨٨٠ مورد

بریدن، تميزآاری و نصب و

جوشكاری ورق نمونه
٠۶٧٧۵،٨٧٠ عدد

تعویض ورق آف ٠٧١٢،۶٢٠ کيلوگرم

تعویض ورق انوالر ٠٨٢۵،٢۴٠ کيلوگرم

Curve angleتعویض   ٠٩۵٢٠،١٨٠ متر

تعویض ورق دیواره ١٠٢۴،۶٢٠ کيلوگرم

تعویض ورق سقف ثابت ١١١٣،١٠٠ کيلوگرم

تعویض ورق سقف شناور ١٢١٨،٢٠٠ کيلوگرم

تعمير سازه سقف ثابت ١٣١٨،۵٩٠ کيلوگرم

تعویض آب بند مخازن سقف

شناور
١۴٠ مترطول

 - انعطافRoof Drainتعویض 

پذیر
١۵٢٩٢،٧٠٠ مترطول

 -Roof Drainتعمير مفصل 

فلزی مفصلی
١۶۵٠٨،٢٧٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 ١/۵٠ ، 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

نصب و برداشتن مسدود

آننده ها روی ورودی ها و

خروجی ها

٠١٠ مورد

آماده سازی آوره جهت

عمليات آك زدایی
٠٢٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه های

ورودی 
٠٣١،٠۶٢،۴٠٠ مورد

تامين روشنایی ٠۴٠ مورد

خنثی سازی سطوح خارجی

تيوب های آوره با متریال

استنيتی

٠۵١٢٨،۴۵٠ متر مربع

٠۶٢،٢۴٢،٣٢٠ برنرBOXباز آردن و بستن  مورد

 برنرBOXتعمير (فلزآاری)  

مربوطه
٠٧٠ مورد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

برنرهای گازسوز و تنظيم و

بستن

٠٨٢،١٨٢،۴۴٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

 سوز و تنظيم وoilبرنرهای 

بستن

٠٩٢،٣۵٣،۵۵٠ عدد

بازآردن و تميزآاری، تعمير

pilotو تنظيم و بستن 
١٠١،٠٩١،٢٢٠ عدد

airتعمير، روانكاری و تنظيم 

registerها 
١١٨٨٧،٨۴٠ عدد

باز آردن، تست و بستن

flexible hose
١٢١٩٣،۶۶٠ مورد

١٣٠ برنرrefractoryتعمير  عدد

air test و soap test

مسيرهای گاز
١۴١،۴۴٧،۵٣٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های بازدید
١۵١٩٣،۶۶٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های انفجار
١۶١٩٣،۶۶٠ مورد

بازآردن، روانكاری و بستن

دریچه های دسترسی به

تيوب ها

١٧١،۴۴٣،٧٠٠ مورد

١٨٠  دریچه هاrefractoryتعمير  عدد

تعویض ورق بدنه، آانال ها و

دودآش(دیواره، سقف و آف)
١٩١،۴۴٣،٧٠٠ 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

٢٣٣٧،٧۶٠ مورد

٨۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

تعمير، روانكاری و تنظيم

مجموعه دمپر
٢۴٢،٢٨٣،٨٠٠ مورد

puppetباز آردن و بستن 

valveهای مربوط به دوده 

زداها

٢۵۶۴٨،٧٣٠ عدد

بازآردن، تعمير و بستن آليه

متعلقات دوده زداها
٢۶۵،١١١،١٠٠ عدد

expansionتعمير و تعویض 

jointو برزنت مربوط به آانال 

ها

٢٧٣،٠۶٩،٧٢٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و بستن

فيلترهای هوای ورودی به فن

آوره

٢٨١،۶٨۵،٣۵٠ عدد

airبازآردن و بستن 

preheaterمربوط به آوره 
٢٩٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و نصب

ترموول ها
٣٠٧٩٢،٨۶٠ عدد

بازآردن، روانکاری و بستن

گيوتين ولو مربوط به آانال

های آوره

٣١١٠،۶٨٠،٧۶٠ عدد

بازآردن و بستن ساپورت

های هاف تيوب هنگر مربوط

به تيوب ها

٣٣٢،٨٠٠،۴٣٠ عدد

آماده سازی تيوب های آوره

جهت بازرسی
٣۴٨٣،٣٧٠ مورد

بازآردن، تميزآاری و بستن

 های آورهheaderپالگ های 
٣۵٩٩۵،٣۶٠ عدد

برشكاری و بيرون آشيدن

تيوب های آوره
٣٧٣،١۵٨،٩۵٠ عدد

بيرون آشيدن تيوب باقيمانده

 و احيایheaderاز داخل 

headerسطوح داخلی 

٣٨١،٢١۵،٩۵٠ عدد

جازدن تيوب ها ٣٩٢،۴٨٣،۵٨٠ عدد

نصب و جوشكاری تيوب ها و

اتصاالت
۴٠۵،۶٣٧،٠٠٠ عدد

۴١١،٣۶٠،۵۶٠ هاheaderنصب  عدد

رول آردن  تيوب ها ۴٢٢،٢٠۵،٨٧٠ عدد

بيرون آشيدن و جازدن تيوب

شيت
۴۴١۴،٣٨٢،٣٧٠ عدد

تعمير تيوب شيت ۴۵٠ عدد

شستشوی تيوب های فين

دار
۴٧٠ عدد

جداآردن، نصب و جوشكاری

skin thermocoupleها 
۴٨١،٩٩٠،۶٩٠ عدد

۵٠١،۴٣٣،۴۴٠ هاair registerباز و بستن عدد

تميز کاری و رفع گرفتگی

مسيرهای گاز به وسيله آب یا

هوا 

۵١١٩٨،٨۶٠ مورد

٨۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - کوره ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کوره ها
١٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سيزدهم - کوره ها

باز و بستن دمپر  ۵٢١٠،۶٨٠،٧۶٠ مورد

٨٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دیگ های بخار
١۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

نصب و برداشتن

مسدودآننده های ورودی ها

و خروجی ها

٠١٠ مورد

بازآردن و بستن دریچه ها ٠٢١،٠۶٢،۴٠٠ مورد

باز آردن و بستن عایق های

سطوح خارجی
٠٣٠ متر مربع

باز آردن و بستن ورق های

بدنه دیگ بخار
٠۴١،۴۴٣،٧٠٠ متر مربع

باز آردن و بستن متعلقات

داخلی واتر درام و استيم

درام

٠۵١،٧٠١،۵۴٠ عدد

مسدود آردن تيوب ها به

وسيله پالك های چوبی  و

خارج آردن آنها

٠۶۴۶،٣٣٠ عدد

مسدود آردن تيوب ها به

وسيله پالك های فلزی به

روش جوشكاری

٠٧١،٠٣٣،۵٠٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت فلنجی
٠٨١،٢۴۴،۶۶٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت پيچی
٠٩١،۵٨٩،۵٠٠ عدد

خارج سازی و نصب مجدد

سوپرهيتر با اتصاالت جوشی
١٠٢،٧٠٧،٩۶٠ عدد

باز آردن و بستن مجدد پالك

های هدرها
١١٣۵١،۵٩٠ عدد

تعویض تيوب های جوشی ١٢٣،۵٣۵،٩٠٠ عدد

تعویض تيوب های رولی ١٣٢،۴۵٢،٠۶٠ عدد

رفع نشتی از تيوب های

رولی
١۴٧٢١،١٢٠ عدد

باز آردن و نصب مجدد

صفحات جداآننده در نقاط

مختلف

١۵١،٣١٢،٣۵٠ 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 
٢٠١،٠٢۵،٩٩٠ عدد

airتعمير، روانكاری و تنظيم 

registerها 
٢١٨٨٧،٨۴٠ عدد

باز آردن، تست و بستن

flexible hose
٢٢١٩٣،۶۶٠ عدد

٨٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دیگ های بخار
١۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهاردهم - دیگ های بخار

puppetباز آردن و بستن 

valveهای مربوط به دوده 

زداها

٢٣۶۴٨،٧٣٠ عدد

بازآردن، تعمير و بستن آليه

متعلقات دوده زداها
٢۴۵،١١١،١٠٠ عدد

expansionتعمير و تعویض 

jointو برزنت مربوط به آانال 

ها

٢۵٣،٠۶٩،٧٢٠ عدد

بازآردن، تميزآاری و بستن

فيلترهای هوای ورودی به فن

بویلر

٢۶١،۶٨۵،٣۵٠ عدد

airبازآردن، تعمير و بستن 

preheaterمربوط به بویلر 
٢٧٠ عدد

Hot Set٢٨١،٢١٠،١٨٠ شيرهای اطمينان مورد

هيدروتست بویلر ٢٩۶٠۵،٠٩٠ مورد

باز و بستن باکس های

رطوبت گير داخل استيم درام
٣٠٢،٠٠٢،٧۶٠ مورد

بازکردن و بستن هدر

سوپرهيتر
٣١٣،۴۵۵،۶١٠ مورد

تعویض تيوب فيندار

اکونومایزر
٣٢٣،٩۵٧،٠٧٠ مورد

رفع نشتی از تيوب اکونومایزر ٣٣٩۵٠،۴٢٠ مورد

٩٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرین کن ها
١۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

بازآردن و بستن دریچه ها ٠١١،٢۶۵،٧٨٠ عدد

بيرون آشيدن تيوب های

نمونه (واحد عدد)
٠٢٩٩۶،٢۴٠ عدد

جا زدن تيوب های نمونه ٠٣١،٢٩٠،٩٨٠ عدد

Sectionزدن تيوپ (واحد 

عدد)
٠۴۴۴٩،٩١٠ عدد

Retube٠۵۵٩٧،٢٨٠ آردن تيوب ها مورد

٠۶٧٢،٢۴٠ )Expandاآسپند تيوب ها ( مورد

پالك آردن تيوب های معيوب ٠٧١۶،٢۴٠ مورد

تعویض آند فداشونده

)Anode( 
٠٨٣٨،۴۴٠ عدد

)Shellتعميرات پوسته ( ٠٩٠ عدد

Level Test ١٠٧١۵،٨٩٠ عدد

شل تست ١١١،٠۴۶،۴١٠ عدد

تيوب تست ١٢١،۴۴٧،۵٨٠ 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
١٧٧۴۴،۶۵٠ مورد

باز آردن، تست و تميزآاری و

بستن نازل اسپری آب
١٨۴۴٩،٩١٠ مورد

تعمير و تميزآاری هدر نازل ها ١٩۴۴٩،٩١٠ مورد

تعویض هدر نازل ها ٢٠٣٢٢،٧۵٠ مورد

بازآردن، تميزآاری و بستن

Demister Pad
٢١٧٣٨،٨١٠ مورد

تعویض مش ها ٢٣٣۵٠،٧۵٠ مورد

بازآردن، ترميم و تنظيم و

Baffleبستن تالطم گير(

Plate(

٢۴٧۴۴،۶۵٠ مورد

تعویض رابچر دیسك ٢۵٣٩۶،۴٣٠ مورد

 آبCAPباز کردن و بستن 

شيرین کن
٢۶۵،۴١٢،٩٧٠ مورد

باز کردن و بستن صفحات

Rear Plate و  Vapour Box
٢٧١،۶٠۶،۵٨٠ مورد

تعویض  رابرگرومت ٢٨٣٢٢،٧۵٠ مورد

شاور تست ٢٩٨٣١،٩۴٠ مورد

بازکردن, تعمير, تميزکاری و

بستن اجکتور
٣٠٨٣١،٩۴٠ مورد

بازکردن و بستن درب

کندانسور
٣١١،۴۴١،١٠٠ مورد

بازکردن, تميزکاری و بستن

اوریفيس پليت
٣٢٣٢٢،٧۵٠ مورد

وکيوم تست ٣٣۴۴٩،٩١٠ مورد

٩٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آب شيرین کن ها
١۵٠١۶٢

گروه کد

فصل پانزدهم - آب شيرین کن ها

تعویض رابرگسکت های بين

افکت ها
٣۴١،٩٩٧،٩٨٠ مورد

تخليه و شارژ رسوب گيرها ٣۵١،۶٢١،١٧٠ متر مکعب

ببرون کشيدن و جازدن

محافظ تيوبها
٣۶١٨،۵١٠ عدد

٩٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

مقدمه

٩۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده
١۶٠١۶٢

گروه کد

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده

جداسازی و تخليه آليه قطره

گيرها، پرآننده ها و نگهدارنده

آنها و نصب مجد

٠١٣،٢٨٧،٠٣٠ متر مکعب

تعویض افشاننده های مربوط

به حوضچه آب گرم
٠٢١۵١،۴٧٠ عدد

تعمير و ترميم سازه برج ٠٣١۵١،۴٧٠ 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
٠۶١،٠٨٠،١٢٠ عدد

تعمير رایزرها ٠٧٠ عدد

٩۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - ظروف

فصل هفدهم - ظروف

مقدمه

٩۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - ظروف

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف
١٧٠١۶٢

گروه کد

فصل هفدهم - ظروف

باز آردن، تخليه، ترميم و

بستن مش ها
٠١٢،١٧٩،۴٩٠ متر مکعب

تخليه، شستشو و بارگيری

سراميك و راشينگ رینگ
٠٢٣،٢٠۴،٠١٠ متر مکعب

تعمير یا تعویض نگهدارنده ها ٠٣١٠٠،۵۶٠ کيلوگرم

تست هيدرواستاتيک ظروف ٠۵٩٠،۴٧٠ متر مکعب

تعمير آویل داخلی ظرف ٠۶١،١۶٨،٣٣٠ مترطول

تست آویل داخلی ظرف ٠٧٠ مورد

باز و بستن باکس های

رطوبت گير داخل جداکننده

فشارباال

٠٨۴،٠٠۵،۵٢٠ مورد

٩٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

مقدمه

٩٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فلر
١٨٠١۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

٠٢٠ فلرtipتعویض  مورد

تنظيم ایستایی فلر به وسيله

مهارها
٠٣٠ مورد

تعویض یا ترميم الینر قسمت

پایين فلر
٠۴٠ مورد

تعمير سيفون ٠۵٠ مورد

تعمير تيپ فلر ٠۶٠ مورد

تعویض گسکت الین های فلر ٠٧٠ مورد

٩٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهای آب صنعتی
١٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر آردن محتویات

مخزن شامل رزین یا شن
٠١٨٩٧،٨٧٠ متر مکعب

باز آردن و بستن نازل ها ٠٢١۶،۶۴٠ مورد

باز آردن و بستن آب پخشكن

ها
٠٣١٣،٨٧٠ مورد

باز آردن و بستن صافی های

آف
٠۴١٣،٨٧٠ مورد

ترميم دیواره داخلی و سينی

آف مخزن
٠۵٠ مورد

تعویض آارتریج فيلتر ٠۶٢٣،٧٧٠ عدد

باز و بستن دریچه غشاء

)membrane(
٠٧٧۶٣،٣٧٠ مورد

)membraneتعویض غشاء ( ٠٨٣٩،١٢٠ مورد

١٠٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترهای هيدروکربنی
١٨٠٣۶٢

گروه کد

فصل هجدهم - ادوات متفرقه

تخليه و پر آردن محتویات

فيلتر
٠١٨٩٧،٨٧٠ متر مکعب

باز آردن و بستن صافی های

آف
٠٢١۶،۶۴٠ مورد

ترميم دیواره داخلی و سينی

آف مخزن
٠٣٠ مورد

تعویض یا ترميم صافی ٠۴۵۵،۴۶٠ متر مربع

تعویض آارتریج فيلتر ٠۵۴٧،۵۴٠ عدد

خارج نمودن و جایگذاری

گویهای سراميکی
٠۶٣،٨٠٠ عدد

١٠١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 2 [3] 2

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

بهاي واحد (ريال)

روتاری
١٩٠١۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن پایه ها و آليه

اتصاالت و بستن مجدد آن
٠١٠٩۶٣،٠۵٠٩۶٣،٠۵٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٣٠١،۶٨٠٣٠١،۶٨٠٣٠١،۶٨٠ مورد

بازآردن و خارج آردن  

Bearing Housingو متعلقات 

و بستن مجدد

٠٣٢،٧٧٨،١١٠١،٨٣٩،۶٣٠٢،۴٣٩،٠١٠ مورد

خارج نمودن و تعویض پكينگ

ها یا آاسه نمدها
٠۴٢،٣۵١،٣۴٠١،٧٩۴،۶٣٠١،٧٩۴،۶٣٠ مورد

باز آردن، تعمير و بستن

مكانيكال سيل
٠۵٣،٨۵۴،٨٧٠٣،٩۶۶،٢۴٠٣،٩٧٧،۶٠٠ مورد

بازآردن آاور و بستن مجدد ٠۶١،٣۶٨،١٠٠١،٠۵٩،٣٧٠١،٢١٩،٨٨٠ مورد

خارج نمودن روتورها (محور و

اسكرو یا گير)
٠٧٨٣٨،٧٩٠١،٠١٣،٩۶٠١،٢٠٨،۵٣٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٠٨٣٠١،۶٨٠۶٠٣،٣٧٠۶٠٣،٣٧٠ مورد

اندازه گيری ها و عيب یابی

قطعات و صدور دستورالعمل

های تعميرات آارگاهی 

٠٩٢،١٩٨،٢۵٠١،٧٨٧،١٧٠٢،۴٢٨،٠۶٠ مورد

تعویض الینر ١٠٢،٧٩٧،٢۶٠٢،٣٠۴،۶٩٠٢،۵٢۶،٢٩٠ عدد

رفع گرفتگی از مسيرهای

آولينگ
١٢١،٣۴٢،٢٩٠٩٢٨،۴۴٠٩٢٨،۴۴٠ مورد

سایز نمودن یاتاقان ها ١٣١،۴٠۵،٨٧٠١،٠٧۵،٨١٠١،٠٧۵،٨١٠ مورد

باالنس روتور در محل ١۴١،٧٧٨،۵٨٠٢،٩٧٨،٩٠٠٣،۴٠۴،۴۶٠ مورد

آنترل نهایی، اندازه گيری و

مونتاژ قطعات تلمبه
١۵٣،٩۴۴،٠١٠٣،۶٨٠،۴١٠۴،١٠٧،٧۴٠ مورد

هيدرواستاتيك تست ١۶٢،۴٩٩،٧۶٠١،٩۵٠،۴٣٠٢،٢٣٨،۵٨٠ مورد

تعمير اساسی تلمبه ١٧٠٠٠ دستگاه

١٠٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - تلمبه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

رفت و برگشتی
١٩٠٢۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن و بستن پایه ها و

آليه اتصاالت
٠١۶۴٢،٠٣٠٩۶٣،٠۵٠١،٣٧١،٣۵٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٣٠١،۶٨٠۴۵٢،۵٢٠۶٠٣،٣٧٠ مورد

جدا آردن گيرباآس از پمپ و

بستن مجدد
٠٣۶٨٧،١٠٠١،٠٣٠،۶۴٠١،١۶٣،۵٣٠ مورد

باز آردن اجزای داخلی سمت

Crank caseو بستن مجدد 
٠۴۵٨٠،٠۴٠٨٧٠،٠۵٠١،٣۶٢،٠٧٠ مورد

باز آردن اجزای داخلی سمت

pump caseو بستن مجدد 
٠۵٨۵٨،٣٩٠١،١۴٨،۴١٠١،٧٠٧،٨١٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٠۶٣٢١،٠٢٠۴٣١،٨١٠۴٨٧،٢١٠ مورد

اندازه گيری ها و عيب یابی

قطعات و تهيه دستورالعمل

های تعميراتی

٠٧٨۶٧،٩۴٠٩۵٠،١۵٠٩٧٣،۴٣٠ مورد

باز آردن و تعمير آب بند و

بستن مجدد
٠٨۶١٨،٩۶٠٩٣٩،٩٨٠١،٢۶١،٠٠٠ مورد

تنظيم و رفع اشكال از یاتاقان

ها
٠٩۶٢١،٣٠٠٩٢۶،۶٧٠١،٢٠٨،۵٣٠ مورد

بازآردن، تعمير و تست

ولوهای ورودی و خروجی و

بستن مجدد

١٠٣٢١،٠٢٠۴٨١،۵٣٠٧٢٩،٣٢٠ مورد

بازدید و رفع اشكال از

سيستم آآوموالتور و شارژ

گاز.

١١۵٢٨،٣٣٠۵٢٨،٣٣٠١،۴٢٢،٢٩٠ مورد

اندازه گيری و آنترل نهایی

تلمبه قبل از نصب
١٢۵٧۶،٣٠٠۵٧۶،٣٠٠٨۶۴،۴۵٠ مورد

بررسی و تعميرات اساسی

سيتم های تزریق روغن

(چكاننده)

١٣۵٨٠،٠۴٠۵٨٠،٠۴٠٧٣٠،٨٨٠ مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده

روغن و شير یكطرفه مربوطه

. اتصاالت آن

١۴٢٩٠،٠٢٠٢٩٠،٠٢٠٣٨۵،۴۶٠ مورد

تعمير اساسی تلمبه ١۵٠٠٠ دستگاه

١٠۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - تلمبه ها

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

KW

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

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

200 KW <= P <
400 KW

400 KW <= P <
800 KW

800 KW <= P <
1500 KW رديف

بهاي واحد (ريال)

گریز از مرکز
١٩٠٣۶٢

گروه کد

فصل نوزدهم - تلمبه ها

 بازآردن و بستن پایه ها و

آليه اتصاالت
۶٠٣،٣٧٠١،٨١٠،١٠٠ ١،٢٠۶،٧٣٠ ٠١٣٠١،۶٨٠۶٠٣،٣٧٠۶٠٣،٣٧٠ دستگاه

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن و گریس

٢٩۴،٧۴٠٢٩۴،٧۴٠ ٢٩۴،٧۴٠ ٠٢٢٩۴،٧۴٠٢٩۴،٧۴٠٢٩۴،٧۴٠ دستگاه

بازآردن و خارج آردن

Housing Bearingو متعلقات 

و بستن مجدد(برای هر

محفظه یاتاقان)

١،٩٨٩،٧۶٠۴،٢١١،٧٧٠ ٢،٣٨٧،٧١٠ ٠٣۶٢٢،۶٨٠٩۴٧،۴١٠١،٠۵٨،٢٠٠ مورد

تعویض پكينگ ها(برای هر

محفظه آب بندی)
١،١٠٩،٧٧٠٠ ١،٢٧٢،١۴٠ ٠۴٣٢۴،٧٣٠٩۴٧،۴١٠١،١٠٩،٧٧٠ مورد

بازآردن، تعمير و مونتاژ

مكانيكال سيل
١،٨٠٨،٩۴٠٢،۶٩٠،۶١٠ ٢،١٧٠،٧٣٠ ٠۵٨٨١،۶٧٠١،٠٧۶،٢۴٠١،٢٧٠،٨٢٠ عدد

بازآردن آاور تلمبه و بستن

مجدد
٢،١٢۵،٣۶٠٣،٨۶١،۵٧٠ ٢،٧٨١،٩٢٠ ٠۶١٩۴،۵٧٠۶٢٧،٣٧٠١،١۵٧،۴٧٠ دستگاه

خارج نمودن محور و جداآردن

پروانه ها و بوش ها و بستن

مجدد

۴،١١٠،٠۴٠۶،۵٧۴،۴٣٠ ۵،١۶١،٧١٠ ٠٧۵٢٨،٣٣٠١،٧٠۴،۵۶٠٢،٩٣٧،٣٢٠ مورد

شستشو و تميزنمودن

قطعات
٢٧۶،٩٩٠۴۴٣،١٩٠ ٣٣٢،٣٩٠ ٠٨۵۵،۴٠٠١١٠،٨٠٠١۶۶،٢٠٠ دستگاه

اندازه گيری ها و عيب یابی و

تهيه دستورالعمل های

تعميرات آارگاهی

١،٣۶٢،٧۴٠٢،٣١٩،٢۶٠ ١،٨٣۶،۴۵٠ ٠٩١،٠٨٣،٠٠٠١،٢٠٠،٣٨٠١،٢٠٠،٣٨٠ دستگاه

رفع گرفتگی از مسيرهای

آولينگ
٧۵٩،٧۵٠٩۴٩،۶٩٠ ٧۵٩،٧۵٠ ١١٧٩،١۴٠١۵٨،٢٨٠۵٣٨،١۶٠ دستگاه

سایز نمودن یاتاقان های هر

محفظه
١،٨٣٩،٢٢٠۴،٠٩٩،٢٢٠ ٢،٩٢٣،٧۶٠ ١٢۴٢٧،۴١٠۶٨٣،٣۵٠۶٨٣،٣۵٠ عدد

٩۶۵،۶٣٠٩۶۵،۶٣٠باالنس محور در محل ٩۶۵،۶٣٠ ١٣٠۶۵۴،٢٩٠٩۶۵،۶٣٠ دستگاه

آنترل نهایی، اندازه گيری و

مونتاژ قطعات تلمبه
٢،٩٩٢،٩۴٠۴،٢٢۵،١١٠ ٣،۴٩٣،۵١٠ ١۴۶۶٣،٧۶٠۶۶٣،٧۶٠١،٣٢٧،۵٢٠ دستگاه

٨٨٩،١٠٠١،٩۴۵،٧۵٠هيدرواستاتيك تست ١،٠۶۶،٩١٠ ١۵١٩۴،۵٧٠٣٨٩،١۵٠٧٧٨،٣٠٠ دستگاه

١٠۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 باشدSeal " ، منظور ۶Seal– در آمپسورهای رفت و برگشتی ردیف "بازآردن و تعمير 
(یكطرف 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای روتاری
٢٠٠١۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها و آليه

اتصاالت
٠١٣٠١،۶٨٠۴۵٢،۵٢٠٣،٧٩۴،٠٢٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢٢٩۴،٧۴٠٢٩۴،٧۴٠٢٩۴،٧۴٠ مورد

 وStageباز آردن و جدانمودن 

نصب مجدد آن
٠٣١،٢٧٩،٠۶٠٢،٢۵۶،٣١٠۴،۵١٢،۶٢٠ مورد

بازآردن و خارج نمودن روتور و

 و چال بندی وStageمتعلقات 

نصب مجدد آنها

٠۴١،٢٧٩،٠۶٠١،۶٧٢،٠۵٠۵،١۶۵،١۴٠ مورد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط
٠۵٩١٢،٢٠٠١،٨٢۴،۴٠٠٣،٣١٩،٩۴٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

Seal
٠۶۶۴٠،٧١٠٠٠ مورد

باز و بستن مجموعه

unloader valve
٠٧٣٢١،٠٢٠۴٨١،۵٣٠٩۶٣،٠۵٠ مورد

باز و بستن باالنس پيستون

)v-series(
٠٨٠٠٠ مورد

باز و بستن یا تعویض بيرینگ ٠٩۵٧۶،٣٠٠٢،١٣٢،۴٨٠۴،٢۶۴،٩۶٠ مورد

Blow off coolerباز و بستن ١٠٠۶۴٢،٠٣٠۶۴٢،٠٣٠ مورد

Blow offباز و تعمير نمودن 

valveو نصب مجدد آن 
١١٠١،٢٣٧،٩٣٠١،٢٣٧،٩٣٠ مورد

inter coolerباز و بستن  ١٢٠٣،٠٩۴،٣۵٠۶،١٨٨،۶٩٠ مورد

تنظيم فشار روغن سيستم ١٣٠۵٧۶،٣٠٠۵٧۶،٣٠٠ مورد

تعویض تيغه ها و پره ها ١۴۶۴٠،٧١٠٠٠ مورد

تعمير اساسی آمپرسور ١۵٠٠٠ دستگاه

١٠٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای رفت و برگشتی
٢٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها و آليه

اتصاالت
۴،۶۴٠،٢٩٠ ٠١٣٠١،۶٨٠٢،٣٢٠،١۴٠۴،۶۴٠،٢٩٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

١،١٧٨،٩۶٠ ٠٢٢٩۴،٧۴٠۵٨٩،۴٨٠١،١٧٨،٩۶٠ مورد

جداآردن فالیویل و متعلقات و

بستن مجدد
۵،١٠۶،٢١٠ ٠۵١،١۵٧،۴٧٠٢،۵٩۶،٧۵٠٣،٩٣٨،٧۶٠ مورد

باز آردن و جدا نمودن پمپ

اصلی روغن و بستن مجدد آن
٢،٣٩٧،۴٨٠ ٠۶٧٧٨،٣٠٠١،١۶٧،۴۵٠١،۵۵۶،۶٠٠ مورد

باز و بستن سرسيلندر و

تنظيم فاصله پيستون نسبت

به آن برای هر سيلندر

٧،٨٩۵،٩۶٠ ٠٧٢،۶٣٩،٧۶٠۵،٢٧٩،۵٣٠۵،٩٠٠،٨٣٠ مورد

جدا نمودن پيستون راد از

آراس هد و خارج نمودن از

سيلندر و بستن مجدد آن

برای هر سيلندر

۶،۴٣٩،۶٠٠ ٠٨٢،۶٣٩،٧۶٠۵،٠٠١،١٧٠۶،۴٣٩،۶٠٠ مورد

 وSealing boxباز آردن  

تعویض و نصب مجدد آن برای

هر سيلندر

۴،٣۵۶،۵۴٠ ٠٩۵٢۴،۶۴٠٢،۶٣٩،٧۶٠٢،۶٣٩،٧۶٠ مورد

باز آردن و جدا نمودن سيلندر

و بستن مجدد آن برای هر

سيلندر

٨،٣٣٧،١٢٠ ١٠٣،٠۵۵،١۶٠۵،٢٨۵،٧١٠۶،۴۴۵،٧٨٠ مورد

باز و بستن یك عدد ولو

(سوپاپ) ورودی یا خروجی
٢،۵١١،٠٠٠ ١١١٣٩،١٨٠١،۵٣٣،٨۵٠٢،٠٢٢،۴٣٠ مورد

بررسی و تعميرات یك عدد

ولو (سوپاپ)  و سيستم

مكانيكی بارگذاری

١،٢٧۵،٠٩٠ ١٢١۴٨،٩٧٠١،٢٧۵،٠٩٠١،٢٧۵،٠٩٠ مورد

بررسی و عيب یابی بدنه

سيلندر و تهيه دستورالعمل

تعميراتی

١،٣٢٠،۶١٠ ١٣٣٢٠،۴۵٠٨٣١،٧٨٠٨٣١،٧٨٠ مورد

بررسی و رفع گرفتگی از

مسيرهای آب خنك آننده
١،٩۴۵،٧۵٠ ١۴٣٨٩،١۵٠١،١۶٧،۴۵٠١،۵۵۶،۶٠٠ دستگاه

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط داخل سيلندر و

پيستون و تهيه دستورالعمل

های تعميراتی

٢،۵۴۵،۵٣٠ ١۵١،۵١٩،۴٠٠١،٧٩٧،٧۵٠١،٧٩٧،٧۵٠ مورد

۵،٠٣٨،٨٠٠تعویض الینر ١۶٢،١٣۵،٩٠٠٣،۵۴٣،۶٢٠٣،۵۴٣،۶٢٠ عدد

تعویض پيستون راد، پيستون

و رینگ ها
٨،۴٢٢،۴۴٠ ١٧٢،٢٧۵،٠٧٠٣،۵۴٣،۶٢٠۴،۴٨٢،١٠٠ عدد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط حساس مربوط به

آراس هد

١،۶٢۴،٩٣٠ ١٨٧۴٧،٧٧٠١،٠٢۶،١٣٠١،٠٢۶،١٣٠ عدد

خارج نمودن و تعویض

متعلقات آراس هد و نصب

مجدد آن

٨،۵٩٣،٩١٠ ١٩١،٩۶۴،۴٢٠۴،٢٩۶،٩۶٠۴،٩٧۶،۴٢٠ عدد

٣،۶۵٠،۴٩٠تعویض آفشك ها ٢٠٩٨٢،٢١٠١،٨٢۵،٢۵٠٢،۴٣٣،۶۶٠ مورد

٣٢٠،Crank Case١،١۴۵باز و بستن آاور  ٢١٢٨۶،٣٣٠۵٧٢،۶۶٠٧۶٣،۵۵٠ دستگاه

١٠٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورهای رفت و برگشتی
٢٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 وConnecting Rodباز آردن 

یاتاقان های متحرك و نصب

مجدد آنها

١١،٠٣٣،٢٣٠ ٢٢٩٨٢،٢١٠۶،٣٩٩،٧٧٠٧،٧۵٨،۶٩٠ مورد

باز آردن یاتاقان های ثابت و

 و نصب مجددThrustیاتاقان 

آنها

٩،٠٣٠،٣٢٠ ٢٣١،۴٧٣،٣٢٠٣،٩۶۶،۶٣٠۴،۶۴۶،٠٩٠ مورد

اندازه گيری و بررسی ابعادی

آليه نقاط حساس مربوط به

Crank Shaft

٢،٢۶٧،١٧٠ ٢۴١،۵١٩،۴٠٠٢،٢۶٧،١٧٠٢،٢۶٧،١٧٠ مورد

باز آردن و خارج نمودن ميل

لنگ و نصب مجدد آن
٧،٩۴۴،٩۶٠ ٢۵١،۴٠٧،٩٠٠٢،٩٩٠،٣۶٠۴،٠١۶،١٢٠ مورد

بررسی و تعمير اساسی

سيستم های تزریق روغن

(چكاننده)

۶،١٧۵،٠٢٠ ٢۶٠۴،۴١٩،٠۶٠۴،۴١٩،٠۶٠ مورد

تعمير و رفع عيب از چكاننده

روغن و شير یكطرفه مربوطه

و اتصاالت آن

٧۶٧،١٨٠ ٢٧٠٧۶٧،١٨٠٧۶٧،١٨٠ مورد

١،١۴۵،٣٢٠تعویض یا تميز نمودن فيلترها ٢٨٣٨١،٧٧٠۵٧٢،۶۶٠٧۶٣،۵۵٠ مورد

٠انجام هم محوری ٢٩٠٠٠ مورد

٢٧٨،٣۵٠تنظيم فشار روغن سيستم ٣٠١٣٩،١٨٠٢٧٨،٣۵٠٢٧٨،٣۵٠ مورد

٠تعمير اساسی آمپرسور ٣١٠٠٠ دستگاه

١٠٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيستم - کمپرسورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

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

بهاي واحد (ريال)

گریز از مرکز
٢٠٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيستم - کمپرسورها

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
٠١١،٢٠۶،٧٣٠١،٢٠۶،٧٣٠٢،۴١٣،۴٧٠ 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،۴٩۵،١٨٠٣،٣٩۴،٣۶٠۶،٧٨٨،٧٣٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٠۶١،٨٣٨،١٣٠١،٨٣٨،١٣٠٣،۶٧۶،٢٧٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

Seal
٠٧٣،۴٩٨،١۵٠۶،٩٩۶،٣٠٠١٣،٩٩٢،۶١٠ مورد

باز و بستن آاور ٠٨٣،٨۶٣،٧٩٠٧،٧٢٧،۵٧٠٧،٧٢٧،۵٧٠ مورد

خارج آردن و بازآردن

مجموعه روتور و دیافراگم ها

و چال بندی و نصب مجدد آ

٠٩۴،۴۵۵،٠٧٠١٨،۵۶۵،٧٣٠٢٧،٨۴٨،۶٠٠ مورد

بررسی،اندازه گيری و عيب

یابی نقاط حساس محور،

دیافراگم و دیفيوزر

١٠١،١١٣،۴١٠٣،٣٣٢،٣٩٠٣،٣٣٢،٣٩٠ مورد

خارج نمودن پروانه، بوش و

سيليو از روی محور و نصب

مجدد آنها

١١٢،٢۴٢،٧٨٠٣،٠٠۵،۴٠٠٣،٨۶٣،٧٩٠ مورد

باالنس روتور در محل ١٣٣،٢۴٨،٧۵٠٣،٢۴٨،٧۵٠۶،۴٩٧،۵٠٠ مورد

تنظيم فشار روغن سيستم ١۴۵۵۶،٧١٠۵۵۶،٧١٠۵۵۶،٧١٠ مورد

تعمير اساسی آمپرسور ١۶٠٠٠ دستگاه

١١٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 Blade–خارج نمودن و نصب مجدد 3
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١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم - توربين ها

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

KW

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

P<=100 Kw800KW<P<=1600
KW

1600KW<P<=350
0KW

3500KW<P<=100
00KW

10000KW<P
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين بخاری
٢١٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٨٨١،٧٢٠٨٨١،٧٢٠ ٨٨١،٧٢٠ ٠١٨٨١،٧٢٠٨٨١،٧٢٠٨٨١،٧٢٠ مورد

باز و بستن گاورنرهای

هيدروليكی و لينك های

مربوطه

٢،٢٠١،٨٧٠۴،٢٨۵،٢۶٠ ٢،۶٠۴،٢١٠ ٠٢١،۶٧٧،٩۵٠١،۶٧٧،٩۵٠١،٩۴١،٧۶٠ مورد

بررسی و رفع اشكال از

متعلقات انتقال دور از روتور

به گاورنرهای هيدروليك

۴،٨۴٠،۶۶٠۵،٨٣۶،٢٣٠ ۵،۴٠٧،٠۴٠ ٠٣٢،٩١٨،١٢٠٣،٨٧٩،٣٩٠۴،۴۶٣،٠١٠ مورد

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
۶،۴١١،۶۶٠۶،۴١١،۶۶٠ ۶،۴١١،۶۶٠ ٠۴١،٧١۶،٧٨٠٣،٢٠۵،٨٣٠۴،٢٧۴،۴۴٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها
٣،٠١١،٨٩٠٣،۴٩۴،٣٩٠ ٣،٠١١،٨٩٠ ٠۵١،٧١۶،٧٨٠٢،٣۵۴،٨٢٠٢،۶۵۵،٨۵٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٢،۵٩١،٨١٠٣،٠٨٩،۵٩٠ ٢،۵٩١،٨١٠ ٠۶٢،٠۵٩،٧٣٠٢،١۶٢،٧١٠٢،٢۶۵،٧٠٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان تراست
٢،٢۵٧،٧٨٠٢،۶٧٢،٠۶٠ ٢،٢۵٧،٧٨٠ ٠٧٢،٠۵٩،٧٣٠٢،١۶٢،٧١٠٢،٢۶۵،٧٠٠ مورد

بررسی و رفع عيب از محفظه

carbon ring
٠٠ ٠ ٠٨٣،۴٣٣،۵۶٠٣،۴٣٣،۵۶٠٣،۴٣٣،۵۶٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

carbon ring
٠٠ ٠ ٠٩٣،۴٣٣،۵۶٠٣،۴٣٣،۵۶٠٣،۴٣٣،۵۶٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

labyrinth و Sleeve
٣،٣٨٢،۶۶٠۴،٨٩٧،٣٨٠ ٣،٧٠٧،٨٧٠ ١٠٠٠٢،٩۴١،۴۵٠ مورد

بررسی و رفع عيب از مسير

steam trapخالء و 
٠٠ ٠ ١١٠٠٠ مورد

 یاsentinel valveباز آردن 

safety valveروی آاور 
٠٠ ٠ ١٢٣٠١،۶٨٠٣٠١،۶٨٠٣٣١،٨۵٠ مورد

main oilباز آردن و بستن 

pump
١،۵٣٧،٣٧٠١،٨٢٧،٣٩٠ ١،٨٢٧،٣٩٠ ١٣١،١۶٠،٠٧٠١،٢١٨،٠٨٠١،٣۶٣،٣۶٠ مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات

main oilسيستم انتقال دور 

pump

٢،٩٢٨،۶٧٠٢،٩٢٨،۶٧٠ ٢،٩٢٨،۶٧٠ ١۴١،٨٣٨،١٣٠١،٩٣٠،٠۴٠٢،٠٢١،٩۵٠ مورد

٩،٧۴۴،٩٣٠٢۵،٨١١،٩٢٠باز و بستن آاور ١۴،۵٧٣،٧۵٠ ١۵٣،۵٢٠،٨۴٠۴،۴۶۶،۵١٠۵،٣٢۴،٩٠٠ مورد

٢،٣٢۵،٨٨٠٧،٣٧٢،٩٨٠بيرون آوردن و نصب روتور ٣،٧٧٣،٧٧٠ ١۶١،٨٠۴،٠۶٠١،٨٠۴،٠۶٠١،٩٨۴،۴٧٠ مورد

٢،١۴۵،٩٧٠٢،٧۴٩،٧٣٠باز آردن متعلقات محور ٢،۵٧۵،١٧٠ ١٧١،٧١۶،٧٨٠١،٧١۶،٧٨٠١،٨٨٨،۴۶٠ مورد

بررسی فيزیكی و اطمينان از

صحت محور و پره ها
١،٧٩٩،٣١٠١،٧٩٩،٣١٠ ١،٧٩٩،٣١٠ ١٨٨٩٩،۶۵٠٨٩٩،۶۵٠١،٣۴٩،۴٨٠ مورد

 از رویwheelباز و بستن 

محور
۴،۶٩٧،۵٣٠٠ ٠ ١٩١،٧١۶،٧٨٠٢،١٨۶،٠٢٠٣،١٣١،۶٩٠ مورد

خارج نمودن و نصب مجدد هر

bladeردیف 
۶،٨۶٧،١١٠۶،٨۶٧،١١٠ ۶،٨۶٧،١١٠ ٢٠٣،۴٣٣،۵۶٠۵،١۵٠،٣٣٠۶،٨۶٧،١١٠ مورد

اندازه گيری ابعادی نقاط

حساس محور
١،۶٧٧،٩۵٠٢،٣۴۵،۴۶٠ ٢،٣۴۵،۴۶٠ ٢١١،٣٣۵،٠٠٠١،٣٣۵،٠٠٠١،٣٣۵،٠٠٠ مورد

٧۵۴،٧٩٠٢،٠٨٩،٧٩٠ محورrun outچك آردن  ١،۴٢٢،٢٩٠ ٢٢۶۶٧،۵٠٠۶۶٧،۵٠٠٧۵۴،٧٩٠ مورد

٣،۶٩۵،۴٠٠٠رفع اوتی از محور ٣،۶٩۵،۴٠٠ ٢٣١،٨٩١،٣۴٠٢،٣۶۴،١٨٠٢،٨٣٧،٠١٠ مورد

باز آردن، رفع عيب و نصب

متعلقات گاورنر مكانيكی
٠٠ ٠ ٢۴١،٧١۶،٧٨٠٢،١۴۵،٩٧٠٠ مورد

١١٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم - توربين ها

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

KW

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

P<=100 Kw800KW<P<=1600
KW

1600KW<P<=350
0KW

3500KW<P<=100
00KW

10000KW<P
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين بخاری
٢١٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

باز آردن، بررسی، رفع عيب و

overنصب و تنظيم سيستم 

speed

٣،٠٨٩،۵٩٠٣،۵١٨،٧٨٠ ٣،٠٨٩،۵٩٠ ٢۵٢،٠۵٩،٧٣٠٢،۵٧۴،۶۶٠٣،٠٨٩،۵٩٠ مورد

۵۶۴،۴٨٠،۴۵٠٣،۶۶٢،stop valve٢باز و بستن  ٢،۶۶٢،۴۵٠ ٢۶١،٧١۶،٧٨٠٢،١۴۵،٩٧٠٢،۴۴٧،٨۵٠ مورد

باز آردن و نصب مجدد

throttle valve (governor

valve)0

٣،٠٩١،۶۴٠٨،٢٧٧،١٨٠ ٣،۵٢٠،٨۴٠ ٢٧١،٧١۶،٧٨٠٢،۵٧۵،١٧٠٢،٩١٩،٩٧٠ مورد

throttle valve تعمير  

)governor valve)0
۴،١١٩،۴۵٠٨،٢٣٨،٩١٠ ۴،١١٩،۴۵٠ ٢٨٢،٠۵٩،٧٣٠٣،٠٨٩،۵٩٠۴،١١٩،۴۵٠ مورد

 و اتصاالتplug و seatتعمير 

steam inletمربوط به 
٢،٨٧٧،٨٩٠٣،٣٣٠،۴١٠ ٣،٣٣٠،۴١٠ ٢٩٠٠٢،٧٢٧،٠۵٠ مورد

٨٧٠،٠۵٠١،٧۴٠،١١٠تنظيم لينك ها و دور توربين ٨٧٠،٠۵٠ ٣٠۵٨٠،٠۴٠۶٩۶،٠۴٠٨٧٠،٠۵٠ مورد

٨٣۵،٠۶٠٩٢٢،٣۴٠بازدید و بررسی بدنه و آاور ٩٢٢،٣۴٠ ٣١۵۵۶،٧١٠۵۵۶،٧١٠۵۵۶،٧١٠ مورد

بررسی و رفع عيب از نازل ها

و دیافراگم های ثابت
۶،۶٩٧،٧١٠٨،٧٨۴،٨٢٠ ۶،۶٩٧،٧١٠ ٣٢۴،۵٢٣،٣٣٠۵،٢٠١،٨٣٠۵،٧٣٩،٩٠٠ مورد

نصب متعلقات روی محور،

چال بندی و تنظيمات الزم

روتور نسبت به بدنه

٣،٧١١،١۴٠٧،۴٩٨،۶٠٠ ۴،٢١۶،٣٧٠ ٣٣٢،٠٢٠،٩٠٠٣،٠٣١،٣۵٠٣،۵٠٩،٠۵٠ مورد

باز آردن، تميز نمودن یا

تعویض و نصب مجدد فيلترها
۶١٨،٩۶٠۶١٨،٩۶٠ ۶١٨،٩۶٠ ٣۴۶١٨،٩۶٠۶١٨،٩۶٠۶١٨،٩۶٠ مورد

servo valveباز و بستن 

)hp-mp)0
١،٨٠۴،٠۶٠١،٨٠۴،٠۶٠ ١،٨٠۴،٠۶٠ ٣۵٠٠١،٨٠۴،٠۶٠ مورد

servoتعمير و رفع عيب از 

valve
٢،٠۵٩،٧٣٠٢،٠۵٩،٧٣٠ ٢،٠۵٩،٧٣٠ ٣۶٠٠٢،٠۵٩،٧٣٠ مورد

باز و بستن اتصاالت مربوط به

servo valveالكتروموتور 
٢۴۴،٢٩٠۴٨٨،۵٧٠ ۴٨٨،۵٧٠ ٣٧٠٠٢۴۴،٢٩٠ مورد

barringباز و بستن مجموعه 

gearو تنظيم فشار روغن 

مربوطه

٢،۴٨١،٢٨٠۵،۵۵٨،۴۶٠ ٣،۶٧۶،۵۵٠ ٣٨٠٠٢،۴٨١،٢٨٠ مورد

٧۴٠،۵٣٠۵،۶۴۵،barring gear٣،٢٧١تعمير مجموعه  ٣،٧٢٠،١٩٠ ٣٩٠٠٢،٧٢٩،۴١٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی توربين بخار ٠ ۴٠٠٠٠ دستگاه

١١٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

ثبت داده های توربين قبل از

انجام تعميرات در بارهای

مختلف

٠١١،٢۴٢،۶٠٠١،٨۶٣،٩٠٠٢،۴٨۵،٢١٠ مورد

باز، بررسی و بستن آاپلينگ

ها
٠٢۴،٢۵٧،٨۴٠۴،٧۴۶،۴١٠۶،٠٧٧،٨٨٠ مورد

بررسی اوليه هم محوری ٠٣٢،٢١٩،٧۵٠٢،٢١٩،٧۵٠٢،٩٨۶،۶٨٠ مورد

باز، بررسی، رفع عيب و

بستن اتاقك توربين
٠۴۶،٠٧٩،٣٧٠۶،٠٧٩،٣٧٠٩،٠٧٠،۵۶٠ مورد

باز، بررسی، رفع عيب و

بستن داآت ورودی و خروجی
٠۵۶،٠٧٩،٣٧٠۶،٠٧٩،٣٧٠٧،۶۵۴،٣۵٠ 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

٠٨۶،٠٧٩،٣٧٠۶،٣۵٧،٧٢٠١٠،٠٣٨،٨٨٠ مورد

باز آردن، بررسی، رفع عيب و

flow dividerبستن 
٠٩١،۵٣٣،٨۵٠١،۶٢١،١۴٠٢،٣٨٨،٠۶٠ مورد

باز، بررسی, تميزکاری و

بستن مشعل های محفظه

احتراق

١٠١،٩٨٧،۶٠٠٢،۶١٨،٨۵٠٣،١۶٢،٨٣٠ مورد

تعمير مشعل های محفظه

احتراق
١١٨٩٩،۶۵٠١،٢۵۴،٧۴٠١،٧٠٩،٢۵٠ مورد

 باز، بررسی و بستن

نشاندهنده شعله یا جرقه زن
١٢١،۴٨٧،٠۴٠١،۴٨٧،٠۴٠١،۴٨٧،٠۴٠ مورد

 باز، بررسی و بستن محفظه

احتراق
١٣٣،٩٢٨،١٧٠۴،٩١٣،٣١٠۶،۴٩٣،٨٢٠ مورد

باز، بررسی و بستن  

Transition piece 
١۴١،٨٧۶،٨٠٠٢،۴٧۶،١٧٠٢،٧۵۴،۵٣٠ مورد

اندازه گيری و بررسی فواصل

و لقی های مكانيكی محفظه

احتراق

١۵٣١٠،۶۵٠۶٢١،٣٠٠۶٢١،٣٠٠ مورد

نصب و برداشتن جك های

مكانيكی نگهدارنده در محل

های مورد نياز

١۶٣٣٣،٧۵٠٣٣٣،٧۵٠٣٣٣،٧۵٠ مورد

 باز، بررسی، رفع عيب و

بستن پوسته های باالیی

آمپرسور

١٧۴،٩٠١،٨٣٠١٢،٠٩٨،١۵٠١٧،۵٨٩،٣۶٠ مورد

 باز، بررسی، رفع عيب و

بستن پوسته باالیی توربين
١٨٨،٠۵۶،٨١٠١١،٨۴٢،۴٨٠١٧،٣٩٨،۴٧٠ مورد

باز آردن، بررسی و بستن

نازل مرحله یك توربين
١٩٧،۴۵۴،٧٣٠٨،٩٨١،٨٣٠١٠،٣۴٠،٧۵٠ مورد

باز آردن، بررسی و بستن

نازل های توربين
٢٠١٠،٠٩۵،٢۴٠١٢،٠۵٧،٨٩٠١۵،١٢٩،٣٢٠ مورد

باز آردن، بررسی، اندازه

گيری و بستن یاتاقان ها و

سيل ها

٢١١،٨٧۶،٨٠٠٣،۶۴۶،۶٢٠٣،٧٩٢،٠۶٠ مورد

١١۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

خارج نمودن و نصب مجدد

روتورها
٢٢٣،۴٣٢،۵١٠١۴،٢۵٨،٢٨٠١٩،٠١١،٠۴٠ مورد

بازدید، بررسی و انجام تست

 روی روتورNDTهای 
٢٣١،٢١٩،٢۵٠١،۶١٢،٣٢٠٢،٠٠۵،٣٩٠ مورد

بازکردن, بازدید و بررسی و

 هاSHROUD segmentبستن 
٢۴١٠،۶٩۶،٧۴٠١٣،٣٠١،٠۶٠١٧،٠١٨،٧٩٠ مورد

خارج نمودن و نصب مجدد پره

های ثابت آمپرسور
٢۵١،٨٣٨،١٣٠١٣،٨۵٢،١۶٠١٨،۴۶٩،۵۵٠ مورد

بازدید و بررسی پره های

ثابت آمپرسور
٢۶۶۴٧،٧۶٠١،٧١١،١٣٠٢،١٢۶،٧۴٠ مورد

باز و بستن پره های هدایت

IGVآننده ورودی 
٢٧٣،٩٩۵،٩٣٠١٣،٢١٠،٨٩٠١٧،۶١۴،۵٢٠ مورد

بازدید، بررسی و تنظيم پره

های هدایت آننده ورودی

IGV

٢٨٧،٩۵٠،٣٩٠٧،٩۵٠،٣٩٠٩،٠۴١،٠۶٠ مورد

بازدید، بررسی و رفع عيب از

پوسته های پایينی آمپرسور

و توربين

٢٩١،۵۶۴،٢٣٠١،۵۶۴،٢٣٠٢،۶٣٩،٨٩٠ 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،۵۶۴،٢٣٠١،۵۶۴،٢٣٠٠ مورد

تميزآاری فيلترهای هوا ٣۴٠٠٠ مورد

بررسی و رفع عيب  سيستم

استارتر
٣۵۶۶٠،٠۵٠۶۶٠،٠۵٠١،٠٧۵،٨١٠ مورد

بازآردن، بررسی، رفع عيب و

بستن سيستم راچت

)ratchet) یا (Turning Gear(

٣۶٣،۵٠٠،٠۶٠٣،۵٠٠،٠۶٠۴،٣۵٠،٩٩٠ مورد

راه اندازی و تست عملكرد

)performance test(
٣٧٢،١۴٢،٢۶٠٢،١۴٢،٢۶٠٣،۵٩٨،۶٢٠ مورد

گزارش نهایی ٣٨١،٢٨١،٧٩٠١،٢٨١،٧٩٠١،٢٨١،٧٩٠ مورد

بازسازی بيرینگ ها ٣٩١،٢٨١،٧٩٠١،٢٨١،٧٩٠٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

توربين گازی
٢١٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

بازسازی نازل های مراحل

مختلف توربين
۴٧٠٠٠ مورد

هاshroud segmentبازسازی  ۴٨٠٠٠ مورد

بازسازی مجموعه روتور ۴٩٠٠٠ مورد

تست عمر باقيمانده ۵٠٠٠٠ مورد

باز آردن، تميزآاری، آببندی و

tourqe convertorبستن 
۵١٢،٣۵۴،٨١٠٢،٣۵۴،٨١٠۴،٢٧۴،۴٣٠ مورد

تعميرات اساسی توربين

گازی
۵٣٠٠٠ دستگاه

flow dividerتعمير اساسی  ۵۴۴،٧٠٢،١٨٠۵،٩۴٢،۴۴٠٧،١۴١،١٨٠ دستگاه

١١۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم - توربين ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

P<=1 MW
رديف

بهاي واحد (ريال)

توربين انبساطی
٢١٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيست و یکم - توربين ها

باز و بسته آردن آاور سمت

توربين
٠١٢،٣٢٠،١۴٠ مورد

باز و بسته آردن آاور سمت

آمپرسور
٠٢٣،۴٣٣،۵۶٠ مورد

باز و بسته آردن پایه ها و

اتصاالت
٠٣١،١۶٠،٠٧٠ مورد

رفع اشكال از سيستم

روغنكاری
٠۴۴۶٩،٢۴٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
٠۵١،۴۶۴،٢٠٠ مورد

 وHousing Bearingبازآردن 

متعلقات و نصب مجدد آنها
٠۶٢،٠٨٣،٠۶٠ مورد

باز و بسته آردن و رفع

اشكال از سيستم آب بندی
٠٧١،۵٠٣،٠٢٠ مورد

بيرون آوردن روتور و جا زدن ٠٨۴،٠١۵،۶٧٠ مورد

اندازه گيری ابعادی روتور ٠٩٢،٠٠۶،٨٠٠ مورد

تعمير و رفع اشكال روتور ١٠٣،۵۶٢،٧۵٠ مورد

تعميرات اساسی توربين

انبساطی
١٢٠ دستگاه

١١٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

موتورهای درون سوز
٢٢٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

ثبت اطالعات اوليه(فشارها

،دماها،نحوه کارو...)

ورکوردهای الزم

٠٠ ٠١٠٠٠ مورد

جداکردن باطریها والک کردن

برق سيستمهای کنترلی و

اتصال مجدد

٠٠ ٠٢٠٠٠ مورد

جداکردن وبستن کوپلينگهای

انتقال دهنده
٠٠ ٠٣٠٠٠ مورد

تخليه سيال سيستم خنک

کننده و شارژ مجدد
٠٠ ٠۴٠٠٠ مورد

اناليز سيال سيستم خنك

آننده
٠٠ ٠۵٠٠٠ مورد

تخليه روغن دستگاه و

شستشوی مخزن و شارژ

مجدد

٠٠ ٠۶٠٠٠ مورد

٠٠اناليز روغن ٠٧٠٠٠ مورد

باز کردن مانی فولد

اگزاست-(بازدید ،تعميرات

الزم)ونصب مجدد

٠٠ ٠٨٠٠٠ مورد

باز کردن مانی فولد

هوا-(بازدید،تعميرات وکارهای

الزم)ونصب مجدد

٠٠ ٠٩٠٠٠ مورد

باز کردن الینهای مورد نياز

سيستم خنک کاری و باز

کردن رادیاتور-(چک وباز

٠٠ ١٠٠٠٠ مورد

باز کردن پروانه تسمه پروانه

و واتر پمپ (ها )وترموستات

-(چک وبازدید، تع

٠٠ ١١٠٠٠ مورد

باز کردن آاورهای سوپاپ و

انژآتورها -(چک وبازدید،

تعميرات، تعویض لوازم

٠٠ ١٢٠٠٠ مورد

باز کردن ميل اسبکها

،اسبکها،الین روغن وميل

تایپيتها-(چک وبازدید، تعمير

٠٠ ١٣٠٠٠ مورد

باز کردن پيچهای سر

سيلندر(ها)وبرداشتن سر

سيلندر-(چک وبازدید،

تعميرات،

٠٠ ١۴٠٠٠ مورد

بازکردن سوپاپها واجزای

آنها-(چک وبازدید، تعميرات،

آب بندی، تعویض قطعات

٠٠ ١۵٠٠٠ مورد

فيلر گيری طبق دستور

سازنده
٠٠ ١۶٠٠٠ مورد

باز کردن کاورهای اطراف

بلوک سيلندرونصب مجدد
٠٠ ١٧٠٠٠ مورد

بيرون اوردن ميل سوپاپ

(ها)همراه یاتاقانهای مربوطه

وتایپيتها،باز کردن د

٠٠ ١٨٠٠٠ مورد

١١٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

موتورهای درون سوز
٢٢٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

باز کردن و بررسی سيستم

سوخت رسانی شامل

الینهای سوخت ، پمپ

گازوئيل ، پم

٠٠ ١٩٠٠٠ مورد

باز کردن و بررسی سيستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

آولر روغن والینها و اجز

٠٠ ٢٠٠٠٠ مورد

٠٠باز آردن آارتل و نصب مجدد ٢١٠٠٠ مورد

باز آردن یاتاقانهای متحرك و

اندازه گيری لقی ها و نصب

مجدد

٠٠ ٢٢٠٠٠ کيلوگرم

درآوردن پيستون و شاتون و

سرویس آامل آنها (بررسی

فيزیكی سطح پيستون و نش

٠٠ ٢٣٠٠٠ مورد

باز کردن فالیویل -(چک

وبازدید و تستهای الزم)

ونصب مجدد

٠٠ ٢۴٠٠٠ مورد

باز کردن یاتاقانهای ثابت (چک

وبازدید، تعميرات، وتستهای

الزم) ونصب مجدد

٠٠ ٢۵٠٠٠ مورد

بيرون آوردن ميل لنگ (چک

وبازدید، تعميرات، تعویض

قطعات مورد نياز وتستها

٠٠ ٢۶٠٠٠ مورد

بيرون کشيدن الینر داخل

بلوک سيلندر- (بررسی و

تعویض لوازم مورد نياز)و ن

٠٠ ٢٧٠٠٠ مورد

باز کردن و سرویس سيستم

فيلتراسيون هوای ورودی

والینهای مربوطه(تعویض

قطع

٠٠ ٢٨٠٠٠ مورد

باز کردن توربو شارژر(چک

وبازدید، تعميرات، تعویض

قطعات مورد نياز وتستها

٠٠ ٢٩٠٠٠ مورد

بازدید–(بازکردن اینتر کولر 

وتستهای الزم )ونصب مجدد
٠٠ ٣٠٠٠٠ مورد

باز کردن الترناتور(دینام)-(

تعميرات، تعویض قطعات

مورد نياز وتستهای الز

٠٠ ٣١٠٠٠ مورد

باز کردن سيستم راه انداز

هيدروليكی، تعميرات

وتعویض قطعات الزم ونصب

مجد

٠٠ ٣٢٠٠٠ مورد

باز کردن سيستم راه انداز

نيوماتيكی، تعميرات وتعویض

قطعات الزم ونصب مجد

٠٠ ٣٣٠٠٠ مورد

باز کردن سيستم راه انداز

الكتریكی و نصب مجدد
٠٠ ٣۴٠٠٠ مورد

٠٠هم محوری ٣۵٠٠٠ مورد

١٢٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

موتورهای درون سوز
٢٢٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و دوم - موتورهای درون سوز

بررسی لرزه گيرهای موتور و

تعویض آنها
٠٠ ٣۶٠٠٠ مورد

٠٠باز آردن و بستن گاورنر ٣٧٠٠٠ مورد

٠٠ارائه گزارش نهایی ٣٨٠٠٠ مورد

١٢١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم - فن ها

فصل بيست و سوم - فن ها

مقدمه

١٢٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [5]  [6] 

10 KW =>x10 < X<= 40 Kw40 < X<= 70 Kw70 < X<= 100 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن های هوایی
٢٣٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و سوم - فن ها

discoupleبازآردن حفاظها و 

و نصب مجدد
١،۶٣٩،۵۶٠ ٠١۵٣١،٢۴٠١،٣۶۶،٣٠٠١،٣۶۶،٣٠٠ مورد

بازآردن پولی فن و نصب

مجدد
٣،٣۴۵،۶٢٠ ٠٢١،٠٨٧،٩۴٠٣،٠۴١،۴٧٠٣،٠۴١،۴٧٠ مورد

 و اتصاالتactuatorبازآردن 

مربوطه و نصب مجدد
۶٨۶،۶۵٠ ٠٣٠۶٨۶،۶۵٠۶٨۶،۶۵٠ مورد

بازآردن باآس بيرینگ هر پره,

تعمير و نصب مجدد 
١،٠۵٣،٢٧٠ ٠۴٠٨٧٧،٧٢٠٨٧٧،٧٢٠ مورد

بازآردن پره ها، بررسی

فيزیكی و ردیف چينی پره ها

و نصب مجدد

۴،٧٨٧،٩٧٠ ٠۵١،٨۵۴،٨٧٠٣،۵۴۶،٧٨٠٣،٩٨٩،٩٧٠ مورد

بيرون آوردن هاب، بررسی و

نصب مجدد
١،٧٢٠،٨١٠ ٠۶۴٨٨،۵٧٠١،۵۶۴،٣٨٠١،۵۶۴،٣٨٠ مورد

بازآردن و بيرون آوردن بيرینگ

و بيرینگ هوزینگ، بررسی

آنها و نصب مجدد

۵،٧٧۴،١٠٠ ٠٧٠٣،۵٠٣،٩٨٠۴،٨١١،٧۵٠ مورد

٢،٢٨۴،۶٣٠در آوردن شفت و نصب مجدد ٠٨٠١،۴٧٧،٠٩٠١،٩٧٢،۶٨٠ مورد

بازآردن گيرباآس و نصب

مجدد
٠ ٠٩٠٠٠ مورد

runoutبررسی ابعادی و 

گيری شفت
١،۴٢٢،٢٩٠ ١٠٠١،١١٣،۴١٠١،۴٢٢،٢٩٠ مورد

بررسی دمپر، تعمير و نصب

مجدد
١،٣۵٨،٩٢٠ ١١٠١،٣۵٨،٩٢٠١،٣۵٨،٩٢٠ مورد

٧٣٢،٠۴٠تنظيم زاویه هر پره ١٢٠٣٧٩،٩۴٠۶١٠،٠۴٠ 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

۴،٣١٩،٠١٠ ١۴٣،۶١٧،۵٠٠٣،۶١٧،۵٠٠٣،٩٢۶،٣٧٠ مورد

١٢٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم - فن ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<= 40 Kw > 10واحدسطح مقطع

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

X<= 10 Kw40 < X<= 70 Kw70 < X<= 150 Kw150 < X<= 300 Kw300 < X<= 700 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

دمنده ها
٢٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و سوم - فن ها

discoupleبازآردن حفاظها و 

و نصب مجدد
١،١٧٩،٢٢٠٣،۵٣۴،٩٣٠ ١،٧۶٨،٨٣٠ ٠١۴۴٠،٨۶٠۵٢٩،٠٣٠۶٣٧،٨۵٠ مورد

باز آردن فيلتر، تميزآاری و

نصب مجدد
۴۶٠،١٩٠١،٨٣٧،٩٣٠ ۶٩٠،٢٩٠ ٠٢١۶٠،۵١٠١٩٢،۶١٠٢٣١،١٣٠ مورد

باز آردن آيسنگ و نصب

مجدد
٧٣٨،٣۶٠٢،۵۴١،٧٩٠ ١،۵٢۵،٠٧٠ ٠٣١۶٠،۵١٠١٩٢،۶١٠۴٣١،۴١٠ مورد

٧٣٨،٣۶٠٢،۵۴١،٧٩٠باز آردن داآت و نصب مجدد ١،۵٢۵،٠٧٠ ٠۴١۶٠،۵١٠١٩٢،۶١٠۴٣١،۴١٠ مورد

بازآردن محفظه بيرینگ و

بيرینگ و بررسی و نصب

مجدد

١،٩۶١،١١٠٧،٨۴۴،۴٣٠ ٣،٩٢٢،٢١٠ ٠۵۴۶٠،١٩٠٩٧۴،٢٢٠١،٣۴٨،٨٨٠ مورد

 و بررسی،IGVباز آردن 

تعمير و نصب مجدد
١،۴١٧،٢٨٠٣،۵۴١،٢٠٠ ٢،٠٨٣،٠۶٠ ٠۶٠٧۵١،۵١٠١،٠۴١،۵٣٠ مورد

٢،۴٣٢،٧۴٠١٠،۵٣٣،١٧٠بازآردن روتور و نصب مجدد ۴،٨۶۵،۴٨٠ ٠٧۶۶٧،۵٠٠٨٠١،٠٠٠١،١٣٩،٣۵٠ مورد

٠٠باالنس روتور ٠ ٠٨٠٠٠ مورد

بررسی مجموعه روتور و

انجام تست ها
٨٩٩،۶۵٠٢،٢۴٩،١۴٠ ١،٣۴٩،۴٨٠ ٠٩۴۴٩،٨٣٠۵٣٩،٧٩٠۶۴٧،٧۵٠ مورد

٠٠هم محور آردن ٠ ١٠٠٠٠ مورد

Expansion jointباز آردن 

مربوط به داآت
١،۴١٩،٩٩٠۴،٢٧٣،٠٧٠ ٢،١٣۶،۵٣٠ ١١٣٢١،٠٢٠٣٨۵،٢٢٠٨٢٩،۵۴٠ مورد

باز کردن و بررسی سيستم

روغنكاری شامل پمپ روغن،

آولر روغن والینها و اجز

١،١۶۶،٢١٠٢،٩١۵،۵٢٠ ١،٧۴٩،٣١٠ ١٢٠٧٢٨،٨٨٠٨٧۴،۶۶٠ مورد

بازآردن آب بندها و نصب

مجدد
١،٢٣٣،٣۵٠٣،٢۵٧،٩۴٠ ١،٨۵٠،٠٣٠ ١٣١۶٠،۵١٠٧٧٠،٨۴٠٩٢۵،٠١٠ مورد

بازآردن و بررسی رینگ

سایشی و نصب مجدد
١،٨٧٣،٢٨٠۵،۶٣٢،٩٣٠ ٢،٨١۶،۴۶٠ ١۴۴۶٠،١٩٠٨٣٠،۵٩٠١،٠٨٧،٢٠٠ مورد

٠٠باز و بستن باالنسينگ درام ٠ ١۵٠٠٠ مورد

١٢۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<=40 Kwواحدسطح مقطع

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

40 KW<P<=150 KW150KW<P<=500 KW500KW<P<=2500KW2500KW<P<=5500KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

گيربکس ها
٢۴٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

 باز و بستن پایه ها، فلنج ها

و آليه اتصاالت
۴،٧٧۶،۶٩٠١٢،٢١٨،٨۵٠ ٠١٨۶٨،٠۶٠١،٠۴١،۶٧٠١،۶۴٩،٧٨٠ مورد

٣،٠٢٠،۶۵٠٨،٣۵٣،٠٩٠باز و بستن آاور ٠٢۴٣٨،٨۶٠۵٧٩،٠٠٠٩٢٠،٨٧٠ مورد

بازدید فيزیكی و انجام اندازه

)back lashگيری های اوليه (
٣،٠۵١،۶٨٠٨،۵۴۴،٧٠٠ ٠٣٣١٠،۶۵٠۴٩٨،٩١٠٨۴٨،٠٩٠ مورد

 هرBearingبازآردن آاور  

محور و متعلقات و نصب مجدد
۵،٠٨٣،۵٨٠١٣،٣۵۶،۴٨٠ ٠۴٩٢٩،۴٣٠١،١١۵،٣٢٠١،٩٢٧،٧٧٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و رفع

اشكال از یاتاقان
۶،٩۴٠،٢٢٠١٨،٠۴۴،۵٨٠ ٠۵٨٣١،۵٢٠٩٩٧،٨٣٠١،٩٧۶،٢٣٠ مورد

بازآردن، تعمير و نصب مجدد

labyrinthهرگونه سيل)- 

روغن)

۵،٢۴۵،٠٧٠١۴،٠٨٧،٠١٠ ٠۶٧٧٠،٨۴٠٩٢۵،٠١٠١،٩٠۵،۶٨٠ مورد

main oilباز آردن و بستن 

pump
٢،۴١٢،۵١٠۶،٧۵۵،٠۴٠ ٠٧٠٨٧٧،٧٢٠١،٣١۶،۵٨٠ مورد

رفع اشكال و تعمير متعلقات

main oilسيستم انتقال دور 

pump

١،٣٣٢،٢٣٠٣،۶٩٧،٠١٠ ٠٨٠۵۴٣،٩٧٠٨١۵،٩۶٠ مورد

 &gearبيرون آوردن محور 

pinionاز داخل بدنه و نصب 

مجدد آن

٢،۴١٢،۵١٠۶،٧۵۵،٠۴٠ ٠٩٣٧٧،٣٩٠۴۵٢،٨٧٠٨۶٨،۵١٠ مورد

بررسی فيزیكی و اطمينان از

 و محورgear & pinionصحت  
٣،٣٨٣،۵٠٠٨،٨۵٢،۵٠٠ ١٠۶٧۶،٧٠٠٨١٢،٠۴٠١،٢١٨،٠۶٠ مورد

بيرون آوردن و نصب مجدد

gear & pinionاز روی محور 
٩،١۵۵،۶٨٠٢٣،۵۴٣،١٨٠ ١١١،١٠٩،٨٨٠١،۴۴٢،٨۴٠٣،۴٠٠،۶٨٠ مورد

بررسی و رفع عيب از نازل

های مسير روغن
۴٨٨،۵٧٠١،٢٢١،۴٣٠ ١٢٢۴۴،٢٩٠٢٩٣،١۴٠٣۴٢،٠٠٠ مورد

اندازه گيری و بررسی و

آنترل نهایی لقی های

مكانيكی مربوط به چرخ دنده

ها

۴،۴٩٨،٢٧٠١١،۶٩۵،۵١٠ ١٣٨٩٩،۶۵٠١،١۶٩،۵۵٠١،٧٩٩،٣١٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی گيربكس ١۴٠٠٠

١٢۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

X<=100 Kw100 < X<= 500 Kw500 < X<= 1000 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

کالچ ها
٢۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن قطعات مجموعه آالچ ٠١١،۵٨٠،۵١٠٣،٣٩٩،۶٢٠۴،٠٧٩،۵۴٠ مورد

بررسی یاتاقان و یا تعویض

آن
٠٢٢،۶۴٣،٧٣٠٣،٩۶۵،۵٩٠۴،٨٣۵،۴٠٠ مورد

بررسی بادامك، رینگ داخلی

و رینگ بيرونی و یا تعویض
٠٣١،٨٧۶،٨٠٠٢،٨١۵،٢٠٠٣،۶١٨،٣١٠ مورد

بررسی محورهای ورودی و

خروجی و اصالح و تعویض

آنها

٠۴١،٨٧۶،٨٠٠٢،٨١۵،٢٠٠٣،۶١٨،٣١٠ مورد

بررسی سيل روغن یا تعویض ٠۵٧۶۶،٩٣٠١،١۵٠،٣٩٠١،٩١٧،٣٢٠ مورد

بررسی سيستم خنك آاری و

تعمير
٠۶٠٠٠ مورد

اسمبل آردن مجموعه ٠٧١،۶۴۴،۶۵٠٢،۴۶۶،٩٧٠٣،٠٣٧،٩٣٠ مورد

بررسی و رفع اشكال ویا

تعویض دیسك
٠٨١،٧٧۶،٧٨٠٢،٨١۵،٠١٠٣،۵٧٢،٨۶٠ مورد

١٢٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

X<= 100 Kw100 < X<= 300 Kw300 < X<= 700 Kw
رديف

بهاي واحد (ريال)

همزن ها
٢۴٠٣۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن پایه ها و متعلقات

گيربكس و نصب مجدد
٠١٧٣٨،۵۵٠١،١٧٧،۴١٠١،٩١۵،٩۶٠ مورد

بازآردن سيل و نصب مجدد ٠٢١،٢۴٠،٠٨٠١،٩۴۵،٨۶٠٣،١٨۵،٩۵٠ مورد

بيرون آوردن پروانه و شفت و

نصب مجدد
٠٣٢،٢٢۴،۵٠٠٣،٣٨٠،٣٩٠۵،٠٧٠،۵٩٠ مورد

بررسی و بازدید پروانه و

شفت
٠۴٨٨۶،٩٢٠١،٧٧٣،٨۴٠٢،۶۶٠،٧۶٠ مورد

باز آردن محفظه بيرینگ و

بيرینگ و بررسی و نصب

مجدد

٠۵٢،۴٨٠،١٧٠٣،٨٩١،٧٣٠۵،٨٣٧،۵٩٠ مورد

١٢٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيلترها
٢۴٠۴۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

بازآردن و بستن درب محفظه

فيلتر
٠١٨٩٩،٠۶٠ مورد

درآوردن المنت ها، تميزآاری

و یا تعویض و نصب مجدد
٠٢١،٣٣٧،٩٢٠ مورد

بررسی، تميزآاری و رفع عيب

محفظه فيلتر
٠٣٣٨٩،١۵٠ مورد

بررسی و تعویض سيل درب

فيلتر
٠۴٨٩٩،٠۶٠ مورد

بررسی و تعمير مكانيزم

)Change over(
٠۵١،١٩٨،٧۴٠ مورد

١٢٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تسمه نقاله ها
٢۴٠۵۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

باز و بستن گيربكس، موتور و

اتصاالت
٠١٠ مورد

درآوردن و جایگزینی تسمه

نقاله
٠٢٠ مورد

آپارات سرد تسمه ٠٣٠ مورد

آپارات گرم تسمه ٠۴٠ مورد

تنظيم آشش و همراستایی

تسمه
٠۵٠ مورد

بررسی، تعمير و یا تعویض

غلطك ها
٠۶٠ مورد

بررسی و تعمير درام و

متعلقات
٠٧٠ مورد

باز آردن، تعمير، تنظيم و

بستن جاروبك انتهای نوار

نقاله

٠٨٠ مورد

١٣٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دوده زداها
٢۴٠۶۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

خارج نمودن و نصب مجدد

دوده زدا
٠١١،٩٣٠،٠١٠ مورد

باز و بستن پایه های موتور و

گيربكس و اتصاالت
٠٢٧۵۴،٧٩٠ مورد

بررسی و رفع اشكال از چرخ

دنده ها
٠٣١،٣٠٧،٩۵٠ مورد

رفع اشكال و تعویض لنس و

تيوب
٠۴٢،٠٠۴،٣٣٠ مورد

رفع اشكال و تعویض سيل ٠۵۶۶٠،٠۵٠ مورد

بررسی و تعمير یا تعویض

زنجير
٠۶١،۵٢۵،۶٣٠ مورد

١٣١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکراپرها و اسکيمرها
٢۴٠٧۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

باز آردن و بستن پایه های

موتور و گيربكس و اتصاالت
٠١٧۵۴،٧٩٠ مورد

بازآردن و بستن چرخ زنجير

آوچك و یا چرخ دنده متصل به

گيربكس

٠٢٢،٠٢١،۴٧٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير چرخ زنجير و یا چرخ

دنده بزرگ متصل به دیو

٠٣٢،٠٢١،۴٧٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير محورهای عمودی و

افقی حوضچه و یا مخزن

٠۴٢،٢٩٩،٨٣٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير یاتاقان محور پارو

حوضچه و یا مخزن

٠۵٢،٠٢١،۴٧٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير ریل های اطراف دیواره

حوضچه و یا مخزن

٠۶٢،٢٩٩،٨٣٠ مورد

بازآردن، بستن و بررسی و

تعمير چرخ های زنجير و یا

چرخ دنده مربوط به ریل

٠٧١،٧۴٣،١٢٠ مورد

بازآردن، بستن و تنظيم زنجير

و یا چرخ دنده محرك پاروها
٠٨١،٧۴٣،١٢٠ مورد

بازآردن، بستن و تعمير و

تنظيم پاروها
٠٩٢،٠٢١،۴٧٠ مورد

باز و بستن و تعمير و تعویض

پولی
١٠٢،٠٢١،۴٧٠ مورد

تعویض سيم بكسل ١١١،۶٢٠،٣٧٠ مورد

تعویض چرخ های انتقال

دهنده مجموعه اسكراپر
١٢١،٨١١،۴۴٠ مورد

١٣٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم دانه بندی گوگرد
٢۴٠٨۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

باز آردن، بررسی و اندازه

،Housing و Bearingگيری 

تعمير و یا تعویض و نص

٠١٠ مورد

باز آردن و بستن آب بند

مكانيكی و تعمير و تعویض

قطعات معيوب آن

٠٢٠ مورد

بازآردن بررسی و تميزآاری و

 وMetering Barتعویض 

Shellو نصب مجدد آن 

٠٣٠ مورد

باز آردن بررسی و تنظيم و

بستن  نازل ها و متعلقات و

تعویض آليه قطعات مع

٠۴٠ مورد

درآوردن و نصب چرخ زنجير ٠۵٠ مورد

باز آردن و بستن پایه

نگهدارنده مجموعه

Rotoformerو بررسی و 

تميزآاری اس

٠۶٠ مورد

بازآردن جارویی و تميزآاری و

نصب مجدد آن
٠٧٠ مورد

تميزآاری یا تعویض و تنظيم

Steel beltتيغه انتهایی 
٠٨٠ مورد

باز آردن و تميزآاری لوله ها و

Steel beltنازل های آولينگ 

و نصب آنها

٠٩٠ مورد

، غلتك و پد آبگيرPanبازآردن 

تكوپرن و تميزآاری و نصب

مجدد و تنظيم

١٠٠ مورد

Steel beltبررسی و تعویض  ١١٠ مورد

بررسی و تعمير خردآن ١٢٠ مورد

باز آردن و بستن سيستم

speedتنظيم سرعت (

convertor(

١٣٠ مورد

granulation drumتميرآاری  ١۴٠ مورد

بازآردن بررسی و تعمير

granulation drumغلطك 
١۵٠ مورد

بررسی، اندازه گيری و تعمير

چرخ دنده های گرداننده
١۶٠ مورد

thrust rollerبررسی و تعمير 

granulation drumمربوط به  
١٧٠ مورد

granulation drumتنظيم  ١٨٠ مورد

بازآردن، تعمير و بستن

vibratory screenدرپوش 
١٩٠ مورد

بررسی و تعویض مش دانه

vibratoryبندی مربوط به 

screen

٢٠٠ مورد

بررسی و تعویض آفشك

vibratory screenمربوط به 
٢١٠ مورد

١٣٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

KW 100=>KW 100< P <=250 KWKW 250< P <=500 KWKW500< P <=1000 KW
رديف

بهاي واحد (ريال)

کاپلينگ ها
٢۴٠٩۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

٢،۶۶٨،۶٢٠باز و بستن حفاظ ٠١٢۵۵،٩۵٠١،٠۶٧،۴۵٠٢،١٣۴،٩٠٠ مورد

Discouple و Couple۵،٠٩۴،۶۵٠ آردن ٠٢۵٩٩،٣٧٠١،٧٩٨،١١٠٣،۵٩۶،٢٢٠ مورد

Discouple و Coupleآردن 

آاپلينگ های دنده ای
۴،٣٨٨،۶٢٠ ٠٣٧۶۶،٩٣٠١،٧۵۵،۴۵٠٣،۵١٠،٨٩٠ مورد

۵،۴۴٢،۵٩٠تعویض آاپلينگ ٠۴١،۴٧٧،٠٩٠٢،٩۵۴،١٩٠٣،٨٧۴،۵٨٠ مورد

٢،٩۵۴،١٩٠تعميرات متعلقات آاپلينگ ٠۵٧٣٨،۵۵٠١،۴٧٧،٠٩٠٢،٢١۵،۶۴٠ مورد

۴،٧٨۵،٧٩٠چك و بررسی هم محوری ٠۶٢،٣٧۶،٧۵٠٢،٩٠١،٣۵٠٣،٧٣۶،۶٠٠ مورد

٩،۴۶٧،٨٨٠انجام هم محوری ٠٧٣،٠۴۴،٧١٠۶،٠٨٩،۴٢٠٧،٨٩٠،١٣٠ مورد

هم محور آردن شفت و پولی

ها و تنظيم آشش تسمه

پنکه های هوایی

٠ ٠٨٢،۴١٩،۴٩٠٠٠ مورد

١٣۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای عمومی
٢۴١٠۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن- هوزینگ

٠١٣٠١،۶٨٠ مورد

تخليه روغن و مواد نفتی در

محل مناسب و شستشوی

بدنه و شارژ روغن

٠٢١،٨٨٠ ليتر

تعویض یا رفع اشكال

نشاندهندهای روغن
٠٣١،٠۶٨،۶١٠ مورد

١٣۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

l
رديف

بهاي واحد (ريال)

Tourqe Convertorتعمير  2411
٢۴١١۶٢

گروه کد

فصل بيست و چهارم- تجهيزات و سيستم های جانبی

tourqeباز و بستن مجموعه 

convertor
٠١٨،۶۶۵،٣٧٠ مورد

باز و بستن مجموعه پمپ ٠٢۵،٢٠٨،٣۴٠ مورد

باز و بستن مجموعه توربين ٠٣۵،٢٠٨،٣۴٠ مورد

بررسی وضعيت بيرینگ ها ٠۴١،٨۶۵،٣٠٠ مورد

بررسی وضعيت چرخ دنده ها ٠۵١،١٢١،٢۵٠ مورد

١٣۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

مقدمه

١٣٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<22 kw=>5/5واحدسطح مقطع

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

X<=4 kw22<=X<55 kw55<=X<75 kw75<=X<160 kw160<=X
رديف

بهاي واحد (ريال)

LVالکتروموتورها-
٢۵٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

قطع برق و جدا آردن سوئيچ

موتور مربوطه و نصب تخته

خطر بر روی آن و وصل ك

٢٢٧،٠۴٠۴۵۴،٠٨٠ ۴۵۴،٠٨٠ ٠١٢٢٧،٠۴٠٢٢٧،٠۴٠٢٢٧،٠۴٠ مورد

باز نمودن ، مهار و آاور آردن

اتصاالت آابل های برق و ارت

موتور و نصب آن

٣٨۶،٣۶٠۶۴١،٠۴٠ ۶۴١،٠۴٠ ٠٢١٨٧،٠٩٠٣٨۶،٣۶٠٣۶۵،٨۶٠ مورد

باز آردن پایه الكتروموتور و

بستن پس از اتمام آار
١٢٨،٧٩٠٢٠٩،۶۶٠ ١٢٨،٧٩٠ ٠٣٩٣،۵۵٠١٢٨،٧٩٠١٢٨،٧٩٠ مورد

حمل و ارسال موتور به آارگاه

جهت تعمير اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

٧٢٧،٩١٠٨۵۶،٧٠٠ ٨۵۶،٧٠٠ ٠۴۶٩٢،۶٧٠٧٢٧،٩١٠٧٢٧،٩١٠ مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

آاپلينگ.
٢۴٢،۶١٠٣٢٣،۴٨٠ ١۶١،٧۴٠ ٠۵۶٩،۵٩٠١۶١،٧۴٠٢۴٢،۶١٠ مورد

باز و بسته آردن آاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

هواآش ها و سيستم

٢۴٢،۶١٠۴٠٠،٢٠٠ ١۶١،٧۴٠ ٠۶۶٩،۵٩٠١۶١،٧۴٠٢۴٢،۶١٠ 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.

٣٩۶،٠۵٠۶٣٨،۶۶٠ ۵۵٣،۶۴٠ ٠٨٢٠٠،١٠٠١٩۵،٩۵٠٣١۵،١٨٠ مورد

٠٠جوشكاری و تعمير در پوشها. ٠ ٠٩٠٠٠ مورد

تميز آاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
١۵٣،۴۴٠٣٠۶،٨٨٠ ٢٣٠،١۶٠ ١٠٣٨،٣۶٠٧۶،٧٢٠١١۵،٠٨٠ مورد

بازدید و عيب یابی از استاتور

و سيم پيچهای آن.
١٢١،٣٠٠٢٢٢،٠٩٠ ٢٧٨،٣۵٠ ١١۴٠،۴٣٠۴٨،۵٢٠٨٠،٨٧٠ مورد

رفع عيب از استاتور و سيم

پيچهای آن.
٨،۵٠٠،۶۶٠٣١،٢۴۵،٧٠٠ ٢٣،۴٣۴،٢٨٠ ١٢١،٣۴٧،٨۵٠٣،٣۶٩،۶٣٠۶،٢۶۴،۴۵٠ مورد

بازدید و عيب یابی از روتور و

شفت.
۴١٧،۵٣٠۵۵۶،٧١٠ ۵۵۶،٧١٠ ١٣۶٩،۵٩٠٢٠٨،٧۶٠٢٧٨،٣۵٠ مورد

٠٠رفع عيب از روتور و شفت. ٠ ١۴٠٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس

بلبرینگها و تعویض آنها.
٣٢٣،۴٨٠١،١٠٠،٢٣٠ ٨٨٠،١٨٠ ١۵۴٠،۴٣٠١۶١،٧۴٠٢۴٢،۶١٠ مورد

تميز آاری و سرویس یاتاقانها

و لبيرنها و سيستم روغن

آاری یا تعویض آنها.

٠۶٣٣،۴٣٠ ٠ ١۶٠٠٠ مورد

تعمير یاتاقانها و لبيرنتها و

سيستم روغن آاری.
٠۶٣٣،۴٣٠ 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

٢۴٢،۶١٠۴٨۵،٢٢٠ ٣٢٣،۴٨٠ ١٩۴٠،۴٣٠٨٠،٨٧٠١۶١،٧۴٠ مورد

١٧٠،٢٨٠٢٢٧،٠۴٠آمپر گيری و سایر تست ها ۶٨١،١٢٠ ٢١۵۶،٧۶٠٢٢٧،٠۴٠١١٣،۵٢٠ مورد

٠٠تعميرات اساسی ٠ ٢٢٩٢٨،٧٢٠٠٠

١٣٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
X<500 kwواحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

MVالکتروموتورها-
٢۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و پنجم - الکتروموتورها

قطع برق و جدا آردن سوئيچ

موتور مربوطه و نصب تخته

خطر بر روی آن و وصل ك

٧٢۵،۶٢٠٠ ٠١۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠ مورد

باز نمودن ، مهار و آاور آردن

اتصاالت آابل های برق و ارت

موتور و نصب آن

١،٧١١،۴٢٠٠ ٠٢٩۶٩،٢٣٠٩۶٩،٢٣٠١،٢٢۶،٨٠٠ مورد

باز آردن پایه و جدا آردن

آاپلينگ الكتروموتور و بستن

آنها پس از اتمام ك

۵١۵،١۵٠٠ ٠٣٢۵٧،۵٧٠٢۵٧،۵٧٠۵١۵،١۵٠ مورد

حمل و ارسال موتور به آارگاه

جهت تعمير اساسی و

برگشت آن به واحد مربوطه

١،٧٢٩،۶٩٠٠ ٠۴٨۵۵،٢۴٠۶۵٠،۶٣٠٩٣٢،٣٠٠ مورد

در آوردن و جاز زدن پولی یا

آاپلينگ.
١،٣٢٠،٢٨٠٠ ٠۵۴۴٠،٠٩٠۶۶٠،١۴٠٨٨٠،١٨٠ مورد

باز و بسته آردن آاور فن و در

آوردن و جازدن فن موتور و

هواآش ها و سيستم

١،١٩٢،٣٠٠٠ ٠۶۴٧۶،٩٢٠۵٩۶،١۵٠٩۵٣،٨۴٠ 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.

٢،٢٧٧،١٨٠٠ ٠٨١،۵۵٠،۴۴٠١،٨٠٨،٨۴٠٢،٠۶٧،٢۵٠ مورد

٠٠جوشكاری و تعمير در پوشها. ٠٩٠٠٠ مورد

تميز آاری بدنه ، استاتور و

شستن قطعات مربوطه.
۵٣٠،٨٠٠٠ ١٠۴٩٧،١٢٠۶٨٧،٣۶٠٩٩١،١٢٠ مورد

بازدید و عيب یابی از استاتور

و سيم پيچهای آن.
۶۶۶،٢٧٠٠ ١١٢٢٢،٠٩٠٢٢٢،٠٩٠۶٧١،٢٢٠ مورد

رفع عيب از استاتور و سيم

پيچهای آن.
٠٠ ١٢۴۶،٨۶٨،۵۵٠۵۴،۶٧٩،٩٨٠٠ مورد

بازدید و عيب یابی از روتور و

شفت.
١،٧٢٨،٣٧٠٠ ١٣۵٠٠،۴۴٠۵٠٠،۴۴٠١،٢٢٧،٩٣٠ مورد

٠٠رفع عيب از روتور و شفت. ١۴٠٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس

بلبرینگها و تعویض آنها.
٠٠ ١۵١،١٠٠،٢٣٠۴۴٠،٠٩٠٠ مورد

تميز آاری و سرویس یاتاقانها

و لبيرنها و سيستم روغن

آاری یا تعویض آنها.

١،٩٢٢،٠٧٠٠ ١۶۴٣١،٧٩٠٩٨٨،۵٠٠١،۴٩٣،٨٩٠ مورد

تعمير یاتاقانها و لبيرنتها و

سيستم روغن آاری.
١،۶٢١،۴٣٠٠ ١٧۴٣١،٧٩٠٩٨٨،۵٠٠١،۴٩٣،٨٩٠ مورد

سرویس و بازو بستن

تجهيزات نشان دهنده دما و

لرزش پس از تنظيم ، تعمير و

٧٧٧،۵۶٠٠ ١٨۴۵۴،٠٨٠۶٨١،١٢٠٨۴٢،٨۶٠ مورد

بازدید ، تعمير یا تعویض و

آچارآشی جعبه اتصال موتور

و تعویض الستيكهای آ

١،۵۵۵،١٢٠٠ ١٩۵۵٠،۵٢٠٧٧٧،۵۶٠١،١۶۶،٣۴٠ مورد

آمپرگيری و سایر تستهای

الزم جهت صحت آار موتور.
۶۴۵،۴٩٠٠ ٢٠۶۴۵،۴٩٠۶۴۵،۴٩٠١،١٢٩،٢٣٠ مورد

١٣٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

X<=1250 KVA1250<X<=6300 KVA6300<X<=15000 KVAKVA15000<X
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورماتورها
٢۶٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

قطع برق و جدا آردن سویيچ

ترانسفورماتور و اتصال به

زمين و نصب تخته خطر

۵٨٣،١٧٠ ٠١٣٨٨،٧٨٠٣٨٨،٧٨٠٣٨٨،٧٨٠ مورد

بازآردن متعلقات، درپوش

های جعبه اتصال ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنها و

٢،٠٧٨،۶٢٠ ٠٢٨٨٠،١٨٠٨٨٠،١٨٠١،١٠٠،٢٣٠ مورد

بازآردن اتصاالت ورودی و

خروجی و بستن مجدد آنها
٣،٣٠۵،٣٣٠ ٠٣١،٣٢٠،٢٨٠١،۵۴٠،٣٢٠١،٧۶٠،٣٧٠ مورد

تميزآاری و آچارآشی

اتصاالت
٨١٧،۶١٠ ٠۴٢٧٢،۵۴٠۴٠٨،٨٠٠۵۴۵،٠٧٠ مورد

تعویض مقره جهت رفع

نشتی و تنظيم برق گيرها
٨،٢١۴،٠٠٠ ٠۵١،۶٩٢،۴٩٠٢،٢۴۶،٢٨٠٢،٨٠٠،٠٧٠ مورد

بازدید و تميزآاری خنك آننده

ها (رادیاتورها و فن ها و...)
٢،۵١۴،١۶٠ ٠۶۴٣٨،٩۵٠۶۵٨،۴٣٠٨٧٧،٩١٠ مورد

رفع عيب نشتی از بدنه

ترانسفورماتور
٧٧٨،٣٠٠ ٠٧٧٧٨،٣٠٠٧٧٨،٣٠٠٧٧٨،٣٠٠ مورد

تست و یا تعویض نشاندهنده

ها و آالرم ها و تریپ ها
١،۴۵١،٢۴٠ ٠٨٩۶٧،۵٠٠٩۶٧،۵٠٠٩۶٧،۵٠٠ مورد

٢،۶١١،١٩٠بازدید  از سيم پيچ و هسته ٠٩۶١٧،۶١٠٩٢۶،۴٢٠١،٢٣۵،٢٣٠ مورد

١،٩٣۴،٩٩٠بازدید  و تغيير تپ چنجرها ١٠۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠٩۶٧،۵٠٠ مورد

١،٨۵۴،٩۵٠وآيوم آردن و تزریق گاز ازت ١١۴۶٣،٧۴٠۶٩۵،۶١٠٩٢٧،۴٧٠ مورد

تست های عایقی و اهمی

ترانسفورماتور (طبق

استاندارد)

٩۶٧،۵٠٠ ١٢۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠٧٢۵،۶٢٠ مورد

٣۴٠،۵۶٠تست دی الكتریك روغن ١٣٣۴٠،۵۶٠٣۴٠،۵۶٠٣۴٠،۵۶٠ مورد

نمونه گيری جهت تست های

خاص روغن (از جمله تست

، تستGCشيميایی روغن، 

الكل، تصفيه شيميای

٢٢٧،٠۴٠ ١۴٢٢٧،٠۴٠٢٢٧،٠۴٠٢٢٧،٠۴٠ مورد

١،۵۶٠تصفيه یا تعویض روغن ١۵١،۵۶٠١،۵۶٠١،۵۶٠ ليتر

۶٧۵،۶٨٠تعویض یا احيای رطوبت گير ١۶٣٣٧،٨۴٠٣٣٧،٨۴٠٣٣٧،٨۴٠ مورد

۵١٧،٧۴٠تعویض محفظه رطوبت گير ١٧٢۵٨،٨٧٠٢۵٨،٨٧٠٢۵٨،٨٧٠ مورد

٠تعميرات اساسی ١٨٠٠٠ دستگاه

١۴١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رآکتورها
٢۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

بازدید و نظافت و آچارآشی ٠١٧۵١،٣٣٠ مورد

تست و عيب یابی و ترميم ٠٢١،٢۴۵،٩۶٠ مورد

١۴٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

قطع برق و جدا آردن سویيچ

ژنراتور و نصب تخته خطر بر

روی آن و وصل آردن

٠١۶۴٨،٧۵٠۶۴٨،٧۵٠۶۴٨،٧۵٠ مورد

باز آردن آليه درپوشها و

بستن مجدد آنها
٠٢٢۵،٩۵۶،۴٠٠٣۴،۶٠٨،۵٣٠۵١،٩١٢،٧٩٠ مورد

باز نمودن پایه های زغال روی

رینگهای ارتباطی

)  حلقهSLIP RINGژنراتور(

ها و بستن مجدد

٠٣۵،٣٣٧،٠٧٠۶،۶٧١،٣۴٠٨،٠٠۵،۶١٠ مورد

باز نمودن آليه قطعات اتاقك

تحریك و بستن مجدد آنها
٠۴١۴،٩١٧،٩٠٠٢۴،٠۶١،٠٣٠٣٢،٧١٣،١۶٠ 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

١٠٩،٣٣۵،١٧٠١٢،۴۴۶،٨٩٠١۵،۵۵٨،۶١٠ 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

١٣٩،٣٣۵،١٧٠١٣،٨۴٣،۴١٠١٧،٣٠۴،٢۶٠ مورد

بازدید و تميزآاری ذغال ها و

جاروبك ها و آلكتور یا رینگ

ها

١۴٧٠۵،٨٨٠١،٠۵٨،٨٢٠١،۴١١،٧۶٠ مورد

تعویض ذغال های سيستم

تحریك
١۵١،٩٣۴،٩٩٠٢،٩٠٢،۴٩٠٣،٨۶٩،٩٨٠ 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
١٨١٧،٣۶٧،۴٢٠٣٢،۵۶٣،٩١٠۴٨،٨۴۵،٨٧٠ مورد

١۴۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

بازآردن آليه اتصاالت استاتور

و قرار دادن آن در محل

مناسب جهت بازدید و

تعميرات و بستن مجدد

١٩٧،٧١٩،٩٨٠١٩،٨٣۶،٠۴٠٠ مورد

بازدید و آزمایش گوه های

داخل شيارهای سيم پيچ

استاتور و روتور

٢٠٩،٨٨١،٨٠٠١٨،۵٢٨،٣٨٠٣٠،٨٨٠،۶۴٠ مورد

تميز آاری روتور و استاتور و

محفظه زیر ژنراتورطبق

دستورالعملها  

٢١٢٢،٣٩٧،١٢٠٣٣،۵٩۵،۶٩٠۴۴،٧٩۴،٢۵٠ مورد

انجام تست های سالمت

مكانيكی روتور و اجزای آن
٢٢٨،۶٧٨،۶۵٠١٠،٠٧٢،٢۴٠١١،۴۶۵،٨۴٠ مورد

رنگ آميزی عایقی روتور و

استاتور(وارنيش)
٢٣٣،١٢۴،۵٧٠۴،۶٨۶،٨۶٠۶،٢۴٩،١۴٠ مورد

انجام آليه آزمایشات سالمت

الكتریكی و عایقی روتور و

استاتور 

٢۴٩،٧۵۴،٣۴٠٧،٣١۵،٧۶٠۶،٠٩۶،۴۶٠ مورد

تست سالمت قطعات و

عناصر نيمه هادی گردان

(نصب شده روی روتور)

٢۵١٢،١٩٣،۶١٠١٢،١٩٣،۶١٠١٢،١٩٣،۶١٠ مورد

AIRاندازه گيری فواصل (

GAPبين روتور و استاتور  (
٢۶۶،٠٩۶،٨١٠۶،٠٩۶،٨١٠۶،٠٩۶،٨١٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

باالنس دیناميكی محور ٣٧٠٠٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور با

شفت
٣٨٠٠٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور با

شفت همراه با آليه قطعات

گردنده

٣٩٠٠٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End Bearing

Cover

۴٠٠٠٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Bearing

Cover

۴١٠٠٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End Shield
۴٢٠٠٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Shield
۴٣٠٠٠ مورد

تعمير بدنه استاتور(براساس

درصد ميزان تعمير)
۴۴٠٠٠ مورد

تهيه و تعویض گوه بر روی

استاتور(براساس درصد

ميزان تعویض)

۴۵٠٠٠ مورد

تهيه و تعویض گوه بر روی

روتور(براساس درصد ميزان

تعویض)

۴۶٠٠٠ مورد

RTDتهيه و تعویض  ۴٧٠٠٠ مورد

تعمير فن خنك آننده ۴٨٠٠٠ مورد

ساخت فن خنك آننده ۴٩٠٠٠ مورد

تعمير و ترميم عایق اتصاالت

اصلی سيم بندی ژنراتور به

ترمينال های تغذیه

۵٠۶،٢٩٧،٢١٠١٠،٠٧۵،۵۴٠١۵،١١٣،٣١٠ مورد

تهيه وتعویض اتصاالت اصلی

سيم بندی ژنراتور و عایق

آاری مناسب آنها

۵١۶،٢٩٧،٢١٠٠٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

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

بهاي واحد (ريال)

ژنراتورهای اصلی
٢٧٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

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
۶٠١٣،٩٠٩،٩۴٠١٧،٣٨٧،۴٣٠٢٣،١٨٣،٢۴٠ مورد

١۴٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهای تحریک
٢٧٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

قطع برق و جدا آردن سویيچ

سيستم یا ژنراتورتحریك،

جداآردن آابل های ارتبا

٠١۶۵٠،١٧٠ مورد

باز آردن آليه درپوشها و

بستن مجدد آنها پس از اتمام

آار

٠٢۵،١٩١،٢٨٠ مورد

باز نمودن پایه های زغال روی

رینگهای ارتباطی سيستم یا

ژنراتور تحریك

٠٣٢،٠٠١،۴٠٠ مورد

جدا نمودن سيستم تحریك از

ژنراتور (بصورت مكانيكی و

الكتریكی) و بستن مجدد

٠۴١٠،٧٩٠،٢۵٠ مورد

باز نمودن یاتاقانها و بيرینگها و

بستن مجدد
٠۵۴،۴۴١،۵٩٠ مورد

بيرون آشيدن روتور و قرار

دادن آن روی پایه و جازدن

مجدد

٠۶١٣،٧۵٠،٧۴٠ مورد

جابجایی استاتور و قرار دادن

آن در محل مناسب جهت

بازدید و تعميرات و نصب

مجدد

٠٧١١،٣۶٠،۴۵٠ مورد

تميز آاری روتور و استاتور

طبق دستورالعملها
٠٨۴،٩٢٢،۶١٠ مورد

انجام تست های سالمت

ENDمكانيكی روتور خصوصا 

RING

٠٩٠ مورد

رنگ آميزی عایقی روتور و

استاتور(وارنيش)
١٠٧٨١،١۴٠ مورد

انجام آليه آزمایشات سالمت

الكتریكی و مغناطيسی روتور

و دیودها و نيمه ها

١١۴،٨٧٧،١٧٠ مورد

AIRاندازه گيری فواصل (

GAPبين روتور و استاتور  (
١٢٣،٠۴٨،۴٠٠ 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

١۴٧٠۵،٨٨٠ مورد

تعویض ذغال های ژنراتور

تحریك
١۵٩۶٧،۵٠٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهای تحریک
٢٧٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

تعویض هسته روتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

تعویض)

٢١٠ مورد

ترميم عایق آاری سيم پيچ

روتور ژنراتور تحریك(براساس

درصد ميزان انجام آا

٢٢٠ مورد

ترميم عایق آاری سيم پيچ

استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

انجام

٢٣٠ مورد

سيم پيچی و عایق آاری

روتور ژنراتور تحریك(براساس

درصد ميزان انجام آار)

٢۴٠ مورد

سيم پيچی و عایق آاری

استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

انجام آار

٢۵٠ مورد

ترميم و تعمير محور ژنراتور

تحریك(با ارائه تایيدیه

مطابقت جنس و سختی و

٢۶٠ مورد

ساخت و تعویض محور

ژنراتور تحریك(با ارائه تایيدیه

مطابقت جنس و سختی و

ص

٢٧٠ مورد

باالنس دیناميكی محور

ژنراتور تحریك
٢٨٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور

ژنراتور تحریك با شفت
٢٩٠ مورد

باالنس دیناميكی روتور

ژنراتور تحریك با شفت همراه

با آليه قطعات گردنده

٣٠٠ مورد

تعمير یا تعویض یاتاقان ها و

بيرینگ ها
٣١٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End  Bearing

Cover

٣٢٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Bearing

Cover

٣٣٠ مورد

Drive.End orتعمير 

None.Drive.End Shield
٣۴٠ مورد

Drive.End orساخت 

None.Drive.End Shield
٣۵٠ مورد

تعمير بدنه استاتور ژنراتور

تحریك(براساس درصد ميزان

تعمير)

٣۶٠ مورد

 ژنراتورRTDتهيه و تعویض 

تحریك
٣٧٠ مورد

١۴٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 سيستم ها و ژنراتورهای تحریک
٢٧٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها

تعمير فن خنك آننده ژنراتور

تحریك
٣٨٠ مورد

ساخت فن خنك آننده ژنراتور

تحریك
٣٩٠ مورد

تعمير و ترميم عایق اتصاالت

اصلی سيم بندی ژنراتور

تحریك به ترمينال های

۴٠٣،٠٨٨،٠۶٠ مورد

تهيه و تعویض اتصاالت اصلی

سيم بندی ژنراتور تحریك و

عایق آاری مناسب آنه

۴١٢،۴٧٠،۴۵٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 ، اهرم های 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

.سوئيچ های 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
.می باشد  SF6 و  OCB ،VCB آليدهای

١۵١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

V<=10001000<V<2000020000<=V<=33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

تابلوها
٢٨٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

قطع برق ورودی تابلو و نصب

تخته خطر و آماده به آار

نمودن آن پس از اتمام

٠١۶٠٩،۶۵٠۶٠٩،۶۵٠٩١۴،۴٧٠ مورد

بازدید و تميزآاری تجهيزات

آنترل و فرمان تابلو
٠٢١،١٧٣،٨٢٠١،٨٧۴،٢۵٠٣،٣١۵،١۴٠ مورد

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

های مدارات آنترل
٠٣۶۴۵،٢۶٠٩۶٧،٨٨٠٣،٠٩۴،۴۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض نشاندهنده ٠۴٣٩٣،۴۶٠٣٩٣،۴۶٠٧٨۶،٩٢٠ مورد

تعمير و یا تعویض تجهيزات

اندازه گيری و قطعات مربوطه

)CT و PT(

٠۵۶۵٠،١٧٠١،٩۵٠،۵٠٠۵،۴١١،٧٧٠ مورد

تعمير و یا تعویض رله های

آنترل آمكی و تایمرها
٠۶۶۵٠،١٧٠۶۵٠،١٧٠١،٣٠٠،٣٣٠ مورد

تعمير و یا تعویض آليدهای

آنترل ومدارات فرمان
٠٧۶۵٠،١٧٠۶۵٠،١٧٠٣،۵٧٢،١٧٠ مورد

بازدید و تميزآاری شينه ها و

اتصاالت مربوطه
٠٨١،٠٣٣،٢٧٠٢،٠۶۶،۵٣٠۵،٨۶۶،۶۵٠ مورد

آچارآشی شينه ها و

اتصاالت مربوطه
٠٩١،٠٣٣،٢٧٠١،۵۴٩،٩٠٠٣،۶١٣،٢١٠ مورد

عایقكاری شينه ها و اتصاالت

مربوطه
١٠۵١۵،۶٠٠١،٠٣١،٢١٠٢،۵٧۵،٨٣٠ مورد

تست عایقی شينه ها ١١۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠١،۵۴۴،۶٢٠ مورد

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
١٢٠٠٠ مورد

آزمایشات اوليه جهت رله

های حفاظتی
١٣۶۵٠،١٧٠۶۵٠،١٧٠٠ مورد

آزمایشات ثانویه جهت رله

های حفاظتی
١۴۶۵٠،١٧٠۶۵٠،١٧٠٠ مورد

تعویض فيوزها و پایه فيوزها ١۵۵١۵،۶٠٠١،٠٣١،٢١٠٢،۵٧۵،٨٣٠ مورد

تميزآاری و تعمير اتصاالت

ارت تابلو
١۶۵١۵،۶٠٠۵١۵،۶٠٠۵١۵،۶٠٠ مورد

تميزآاری، آچارآشی، اندازه

گيری و بازرسی از آليه

تجهيزات تابلوی مقاومت

اتصال زمين

١٧٠١،٣٠۴،٢٧٠٠ مورد

تعمير و رفع اشكال از تابلوی

مقاومت اتصال زمين
١٨٠۵،١۵١،۶۶٠٠ مورد

بازآردن، سرویس، آچارآشی

تست عایقی و بستن و آب

بندی باس داآت

١٩۵١۵،۶٠٠٧٧٣،۴١٠٠ مورد

تعمير باس داآت ٢٠٠٠٠ متر

تميزآاری، آچارآشی و

بازبينی آليه تابلوهای اصلی

و فرعی سيستم های تحریك

٢١١٢،١٩٢،٩٣٠٠٠ مورد

تعمير یا تعویض شينه ها ٢٢۶،١٨٨،٨٧٠٩،٢٨٣،٣١٠٩،١٩٣،٢٣٠ مورد

١۵٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

V<=10001000<V<2000020000<=V<=33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

کليدهای برق
٢٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل بيست و هشتم- تابلوها و کليدهای برق

قطع برق آليد و نصب تخته

خطر و آماده به آار نمودن آن

پس از اتمام آار

٠١٣۵٢،٩۴٠٣۵٢،٩۴٠٣۵٢،٩۴٠ مورد

بازدید و تعویض فيوز قدرت و

 آردنResetفرمان و 
٠٢٣۵٢،٩۴٠٣۵٢،٩۴٠٣۵٢،٩۴٠ مورد

بازدید و تميزآاری و

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

های مدارات آنترل و قدرت

٠٣٧٠۵،٨٨٠١،۴١١،٧۶٠٢،١١٧،۶۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مدار فرمان
٠۴٣۵٢،٩۴٠٣۵٢،٩۴٠٣۵٢،٩۴٠ مورد

تعمير و یا تعویض رله های

حفاظتی
٠۵٩۶٢،۵٩٠٩۶٢،۵٩٠٩۶٢،۵٩٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مدار قدرت
٠۶٧٠۵،٨٨٠١،۴١١،٧۶٠٢،١١٧،۶۴٠ مورد

تميزآاری و روانكاری

بخشهای مكانيكی آليد
٠٧٧٠۵،٨٨٠١،۴١١،٧۶٠١،٧۶۴،٧٠٠ مورد

تعمير و یا تعویض قطعات

مكانيكی
٠٨٢،٠٧٧،۴٣٠٢،۵٩۶،٧٩٠٢،۵٩۶،٧٩٠ مورد

تعویض و تزریق گاز یا روغن

HV و MVدر آليدهای 
٠٩٠١،٢١١،٧٩٠١،٢١١،٧٩٠ مورد

نصب تجهيزات جدید و سيم

بندی آنها
١٠٠٠٠ مورد

آزمایش نهایی آليد ١١٩۶٧،۵٠٠٩۶٧،۵٠٠٩۶٧،۵٠٠ مورد

تست هدایت الكتریكی ١٢٩۶٧،۵٠٠٩۶٧،۵٠٠٩۶٧،۵٠٠ مورد

تست فشار گاز ١٣٠۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠ مورد

١۵٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 می باشد
.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 فيتينگ های صنعتی شامل: المپ ، جرقه زن ، سرپيچ ،باالست،سيم بندی ،آب بندی،شيشه، محافظ و سایر قطعات مرتبط

.خواهد بود

١۵۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های روشنایی
٢٩٠١۶٢

گروه کد

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فلورسنت از نوع صنعتی،

ضدآب،

٠١٢٢١،٧٣٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

 از ن٢٠٠Wمدادی تا و 

٠٢٢٢١،٧٣٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

٢٠٠Wمدادی باالتر از 

٠٣٣٣٢،۶٠٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فلورسنت از نوع غيرصنعتی
٠۴١١٠،٨٧٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

 از ن٢٠٠Wمدادی تا و 

٠۵١١٠،٨٧٠ عدد

تعميرات چراغ های (فيتينگ)

فيلمانی، آم مصرف، گازی،

٢٠٠Wمدادی باالتر از 

٠۶٢٢١،٧٣٠ عدد

تعمير و تعویض چراغ های

(فيتينگ) خطر هوایی
٠٧٨٨۶،٩٣٠ عدد

تنظيم و تعویض فتوسل یا

تایمر (ساعت نجومی)
٠٨٢٢١،٧٣٠ عدد

رفع عيب از مدار تغذیه

روشنایی
٠٩۶٧٠،۵٠٠ مورد

تعویض یا نصب فيتينگ

روشنایی صنعتی یا ضدآب
١٠۶۶۵،٢٠٠ مورد

تعویض یا نصب فيتينگ

روشنایی غيرصنعتی
١١۴۴٣،۴۶٠ مورد

تعویض یا نصب پایه روشنایی

 متر همراه با متعلقات٩تا 

الکتریکی

١٢١،٩٢٧،۶١٠ مورد

تعویض یا نصب داکت فلزی تا

 سانتيمتر۵
١٣١۶۶،٣٠٠ متر

تعویض یا نصب داکت

 سانتيمتر۵پالستيکی تا 
١۴١١٠،٨٧٠ متر

١۵۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط زیرزمينی-کابل های کنترل
٣٠٠١۶٢

گروه کد

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

قطع برق و جدا آردن آابل از

هر دو طرف و نصب تخته

خطر و مهار و وصل آردن

٠١۶٠٩،۶۵٠ مورد

اهم چك و تلفن چك ٠٢۶٠٩،۶۵٠ مورد

عيب یابی با دستگاه های

Undergroundعيب یاب (

Cable Fault Finder(

٠٣٠ مورد

تست عایقی ٠۴۶٠٩،۶۵٠ مورد

سرسيم بندی ٠۵١،٢١٩،٢٩٠ مورد

نصب گلند ٠۶٣۵٢،٩۴٠ مورد

مفصل بندی ٠٧١،٠٣٨،٧١٠ مورد

آابل آشی تعميراتی ٠٨١۴۶،١۶٠ مترطول

١۵٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

V<=10001000<V<=33000
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط زیرزمينی-کابل های قدرت
٣٠٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی ام - خطوط زیرزمينی

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مهار و وصل آردن تا سایز

ميليمترمربع١۶

٠١٣۵٢،٩۴٠٠ مورد

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

٢۵مهار و وصل آردن از سایز 

 ميليمترمربع٩۵تا 

٠٢۵٢٩،۴١٠٩١۴،۴٧٠ مورد

جدا آردن آابل سه فاز از هر

دو طرف و نصب تخته خطر و

مهار و وصل آردن از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠

٠٣٧٠۵،٨٨٠١،٢١٩،٢٩٠ مورد

اهم چك و تلفن چك ٠۴۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠ مورد

عيب یابی با دستگاه های

Undergroundعيب یاب (

Cable Fault Finder(

٠۵٠٠ مورد

Insulationتست عایقی با 

tester
٠۶٢۴١،٨٧٠٢۴١،٨٧٠ مورد

High potتست  ٠٧٠۶٠٩،۶۵٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز تا سایز

ميليمترمربع١۶
٠٨٣٩٣،۴۶٠٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز  از

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵سایز 
٠٩۵٩٠،١٩٠٢،۶٩۴،٢١٠ مورد

سرآابل بندی سه فاز  از

 ميليمترمربع به باال١٢٠سایز 
١٠٧٨۶،٩٢٠۴،۴٩٠،٣۵٠ مورد

نصب گلند سه فاز  تا

ميليمترمربع١۶سایز
١١٣٩٣،۴۶٠٠ مورد

نصب گلند سه فاز  از سایز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٣۵
١٢۵٩٠،١٩٠١،٣٠٠،٣٣٠ مورد

نصب گلندسه فاز از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠
١٣٧٨۶،٩٢٠١،٩۵٠،۵٠٠ مورد

مفصل بندی سه فاز تا سایز

ميليمترمربع١۶
١۵١،٢٠١،۶٩٠٠ مورد

مفصل بندی سه فاز  از سایز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵
١۶١،٨٠٢،۵۴٠٣،۴٣٠،٢١٠ مورد

مفصل بندی سه فاز از سایز

 ميليمترمربع به باال١٢٠
١٧٢،۴٠٣،٣٨٠۶،٨۶٠،۴٢٠ مورد

تست توالی فازها ١٩۴٨٣،٧۵٠۴٨٣،٧۵٠ مورد

آابل آشی تعميراتی سه فاز

ميليمترمربع١۶تا سایز 
٢٠٩۴،۴٨٠٠ متر

آابل آشی تعميراتی سه فاز

 ميليمترمربع٩۵ تا ٢۵از سایز 
٢١١٨٨،٩٧٠١٨٨،٩٧٠ متر

آابل آشی تعميراتی سه فاز

 ميليمترمربع به١٢٠از سایز 

باال

٢٢٢٨٣،۴۵٠٢٨٣،۴۵٠ متر

١۵٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

)الكتروليت از ردیف مربوط به ساخت و پرآردن الكتروليت استفاده می شود میcell oilمخصوص، شارژ و دشارژ و شارژ  مجدد جهت احيا و اضافه نمودن (
.باشد

.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  به آار نمودن باتری در محل مربوطه (تزریق الكتروليت از ردیف مربوط به آماده سازی و پرآردن الكتروليت استفاده می شود) cell oil نمودن
.می باشد

–۵Set عبارت است از مجموعه باتری های به آار رفته در یك سيستم برق پایدار می باشد.

١۵٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

1
رديف

بهاي واحد (ريال)

باتری
٣١٠١۶٢

گروه کد

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

تست های باتری ٠١٧،٨۴٠ CELL

ساخت و پرآردن الكتروليت ٠٢١٣١،۵۵٠ ليتر

Capacityتست ظرفيت (

Testیا عمليات شارژ و (

دشارژ باتری

٠٣٢،٨۵۵،٩٧٠ SET

احيای باتری یا آماده سازی

باتری جدید
٠۴٠ CELL

تست امپدانس باتری ٠۵١٠،۴٢٠ CELL

تعویض باتری ٠۶١٢١،٩٣٠ CELL

١۶٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 و چاپرUPSباتری شارژر ، 
٣١٠٢۶٢

گروه کد

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

قطع برق ورودی و نصب تخته

خطر و آماده به آار نمودن آن

پس از اتمام آار

٠١۴٨٣،٧۵٠ دستگاه

بازدید و تميزآاری تجهيزات ٠٢۴۴٨،٧٧٠ دستگاه

آچارآشی تجهيزات و ترمينال

ها
٠٣٧٠۵،٨٨٠ دستگاه

تعمير و یا تعویض ادوات و

مدارات الكترونيك
٠۴٧٠۵،٨٨٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

3300<V<=20000
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوایی
٣٢٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

تعویض فيوز آات اوت ٠١١،٢١٩،٢٩٠ عدد

تعویض پایه فيوز آات اوت ٠٢١،٨٢٨،٩۴٠ عدد

تعمير آرم و آراس آرم ٠٣١،٨٢٨،٩۴٠ عدد

تعویض آرم و آراس آرم ٠۴۴،۶۵۶،٣٨٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ارت و برق گير
٣٣٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و سوم - ارت و برق گير

بازدید، تميزآاری و آچارآشی

و گریس آاری اتصاالت

(تجهيز، اصلی و باسبار)

٠١١١،٨٣٠ عدد

اندازه گيری مقاومت ارت ٠٢١٧،۶۵٠ عدد

عمليات جوش انفجاری

)Cadweld(
٠٣۶٩،٣٠٠ عدد

تعمير و تعویض صاعقه گير ٠۴٣۵٢،٩۴٠ عدد

بازسازی و رفع اشكال بخش

الكتریكال چاه ارت
٠۶٢٩٢،٣٢٠ مورد

 درSurge arresterتعویض 

 آيلوولت٣٣شبكه - لغایت 
٠٨۵٣۴،١٩٠ مورد

 درSurge arresterتعویض 

 آيلوولت٣٣شبكه - باالتر از 
٠٩٩٢٢،٢٢٠ مورد

 درSurge arresterتست 

شبكه
١١۴٨٣،٧۵٠ مورد

١۶۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات متفرقه برق
٣۴٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و چهارم - تجهيزات متفرقه برق

تامين روشنایی موقت

(هندالمپ) جهت انجام

 ولت۴٨آارهای تعميراتی تا 

٠١۴٣،٨۵٠ مورد

تامين روشنایی موقت جهت

انجام آارهای تعميراتی بيش

 ولت۴٨از 

٠٢٨٧،۶٩٠ مورد

تامين ترانس سيار  ٠٣۴٣،٨۵٠ مورد

تعویض گرم آننده برقی

)Electrical heat tracing(
٠۴١۴،۶٢٠ متر

تعویض ترموستات ٠۵١۴۶،١۶٠ مورد

ایجاد اتصال الكتریكی خاص

E.H.Tروی 
٠۶١۴۶،١۶٠ مورد

آماده سازی هند المپ  ٠٧٣٧،٧٧٠ عدد

تعویض گرم کننده های خاص ٠٨٠ مورد

١۶٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سخت افزاری و نرم افزاری
٣۵٠١۶٢

گروه کد

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

 وCPUرفع عيب یا تعویض 

آارت های معيوب.
٠١٠ عدد

رفع عيب و تعویض سيستم

)POWERتغذیه (
٠٢٠ عدد

نصب یا تعویض ریل. ٠٣١،۴٠٠ عدد

HMIعيب یابی و رفع عيب از  ٠۴٠ عدد

تعویض فيوز و المپ سيگنال. ٠۵۶٢،۵۴٠ عدد

Tuneآردن لوپ های آنترلی 

PID.
٠۶٠ حلقه

رفع عيب سيستم روشنایی،

تهویه پانل.
٠٧٢٠٨،۴۶٠ عدد

لوپ چك. ٠٨٨۵٩،۵۶٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement
٣۶٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١٧٢١،٨٧٠٣۶٠،٩۴٠٢۵۶،٧١٠ عدد

PD Meterباز و بستن درپوش  ٠٢٨۵۵،۵۴٠٠٠ دستگاه

قطعات دوار داخلی ٠٣٠١،۴۶۴،٠۵٠٠ عدد

گير بكس ٠۴٠١،٢۵٠،٧۶٠٠ عدد

شماره انداز مكانيكی ٠۵۴١۶،٩٢٠٧۶،٧٢٠٠ عدد

شماره انداز الكترونيكی ٠۶٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠٧٠٠٠ عدد

١٧١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

turbine meter
٣۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١٧٢١،٨٧٠٣۶٠،٩۴٠٢۵۶،٧١٠ عدد

Pick Up ٠٢٠٠٠ عدد

- ٠٣٢٨۵،١٨٠٠٠ دستگاه

توربين ٠۴٠٢٨۵،١٨٠٠ دستگاه

شماره انداز مكانيكی ٠۵۴١۶،٩٢٠٧۶،٧٢٠٠ عدد

شماره انداز الكترونيكی ٠۶٠٠٠ عدد

سنسور دما ٠٧٠٠٠ عدد

١٧٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

coriolis meter
٣۶٠٣۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١٧٢١،٨٧٠٢۵۶،٧١٠٠ عدد

ترانسميتر الكترونيكی ٠٢٠۴۶۵،١٧٠٠ دستگاه

١٧٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set - stop valve
٣۶٠۴۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۵٩٠،١٣٠٢۵۶،٧١٠٠ دستگاه

set - stop-- ((باز و بستن 

valve((
٠٢٠٠٠ عدد

set - stop valve ٠٣۵٧٠،٣۶٠٠٠ عدد

١٧۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

set - stop counter
٣۶٠۵۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد الكترونيكی ٠١۴۶۵،١٧٠٣٣٣،۴٣٠٠ عدد

set - stopباز و بستن 

counter
٠٢٢٨۵،١٨٠٠٠ دستگاه

set - stop counter ٠٣۵٧٠،٣۶٠٠٠ دستگاه

١٧۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

counterپرینتر مربوط به 
٣۶٠۶۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

تيكت پرینتر ٠١٠ دستگاه

١٧۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Flow computer
٣۶٠٧۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

Flow computer ٠١٠ دستگاه

Flow computerبرد  ٠٢٠ عدد

١٧٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

12
رديف

بهاي واحد (ريال)

Mimic panel
٣۶٠٨۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد ٠١٠٠ عدد

١٧٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

12
رديف

بهاي واحد (ريال)

pulser
٣۶٠٩۶٢

گروه کد

فصل سی و ششم - تجهيزات ميترینگ

برد ٠١٠٠

١٧٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

positive displacement
٣٧٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و هفتم - تجهيزات پرووینگ

عمليات پرووینگ ٠١١،۴٧٢،٢٢٠٠٠ دستگاه

Water draw ٠٢٨۵۵،۵۴٠٠٠ دستگاه

  بهmaster meterاتصال  

روی مسير پروور (ورودی و

خروجی)

٠٣٢۵۶،٧١٠۵٧٠،٣۶٠٠ دستگاه

شير چهار راهه سيستم  

proving
٠۴١،١۴٠،٧٢٠٢٨۵،١٨٠٠ عدد

proving ball(سایز آردن)  ٠۵۵٧٠،٣۶٠۵٧٠،٣۶٠٠ عدد

پمپ های خال و فشار

مخصوص پروور
٠۶۵٧٠،٣۶٠٠٠ عدد

سوئيچ آشكارساز ٠٧۵١٣،۴١٠۵٩٠،١٣٠۵١٣،۴١٠ عدد

١٨١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

 PH, Chlorine , Total organic Carbon ,Oxygen  Dissolve " به یازده دستگاه تقسيم شده است، شامل:  ٣Water Quality Monitoring–آناالیزرهای " 
, ORP , Hardness , Turbidity ,COD , Conductivity , Hydrocarbon  Leak  Detector , Oil in Water

.در نظر گرفته می شود 2/5به 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 دستگاه های نصب شده در واحدها خواهد بود و آناالیزرهای قابل حمل

.دراین فصل گنجانده شده است F&G ٧–ردیف های تعميرات سيستم های

١٨٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Water Quality Monitoring
٣٨٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١٢٨۵،١٨٠٢٨۵،١٨٠٢٠٨،۴۶٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٠٢٨۵،١٨٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣۴١۶،٩٢٠٢٠٨،۴۶٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠۴٧٢١،٨٧٠٢۵۶،٧١٠٠ عدد

آاليبراسيون ٠۵٠٠٢٨۵،١٨٠ دستگاه

١٨٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

F&Gسيستم های 
٣٨٠٢۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

باز و بستن دستگاه ٠١٠٢٨۵،١٨٠٠ عدد

باز و بسته آردن سنسور ٠٢٠٧٧٨،٨٢٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی و

سيستم آالرم
٠٣٧٢١،٨٧٠٢۵۶،٧١٠٢٠٨،۴۶٠ عدد

CO2سيستم تزریق  ٠۴٢٨۵،١٨٠٢٨۵،١٨٠٠ دستگاه

CFI و BCFسيستم   ٠۵٢٨۵،١٨٠٢٨۵،١٨٠٠ دستگاه

آاليبراسيون ٠۶٠٠٢۵۶،٧١٠ عدد

١٨۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Detection
٣٨٠٣۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

باز آردن و بستن دستگاه ٠١٠٢٨۵،١٨٠٠ دستگاه

سنسور ٠٢٠٢٨۵،١٨٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠٣۵١٣،۴١٠٢۵۶،٧١٠٢۵۶،٧١٠ عدد

آاليبراسيون ٠۴٠٠۶٧٣،۶٣٠ دستگاه

١٨۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

تنظيمتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Chromatograph
٣٨٠۴۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١۵٧٠،٣۶٠۴۶۵،١٧٠٢٨۵،١٨٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٠٣،٢۵١،٣٢٠٠ دستگاه

سنسور ٠٣٠٩٣٠،٣٣٠٠ عدد

column ٠۴٠٩٣٠،٣٣٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی ٠۵٣،٧٢١،٣۴٠٩٣٠،٣٣٠٠ عدد

آاليبراسيون ٠۶٠٠١،٣٩۵،۵٠٠ دستگاه

روتاری ولو ٠٧١،١٨٧،٠۴٠۴۶۵،١٧٠٠ عدد

١٨۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

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

Analyzer

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

Hydrogen
Purity,Nitrogen

H-C , H2s,NH3,H2,TAIL
Gas  Analyzer,CH4,(CO

Moisture,Dew point  
Analyzer

Density Analyzer
رديف

بهاي واحد (ريال)

Gas Analyzer
٣٨٠۵۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعمير
٢٨۵،١٨٠۴۶۵،١٧٠ ٠١٢٨۵،١٨٠۴۶۵،١٧٠۵٧٠،٣۶٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعویض
٢٨۵،١٨٠۴۶۵،١٧٠ ٠٢٢٨۵،١٨٠۴۶۵،١٧٠٢٨۵،١٨٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تنظيم
٢٨۵،١٨٠۴۶۵،١٧٠ ٠٣٢٨۵،١٨٠۴۶۵،١٧٠٢٨۵،١٨٠ دستگاه

۴۶۵،١٧٠١،٣٩۵،۵٠٠باز آردن و بستن دستگاه ٠۴٩٣٠،٣٣٠١،٣٩۵،۵٠٠١،٨۶٠،۶٧٠ عدد

۴۶۵،١٧٠٩٣٠،٣٣٠سنسور - تعمير ٠۵٧٢١،٨٧٠٩٣٠،٣٣٠۴۶۵،١٧٠ عدد

۴۶۵،١٧٠٩٣٠،٣٣٠سنسور - تعویض ٠۶٩٣٠،٣٣٠١،٣٩۵،۵٠٠۴۶۵،١٧٠ عدد

۴۶۵،١٧٠١،٣٩۵،۵٠٠آارت های الكترونيكی- تعمير ٠٧٧٢١،٨٧٠١،٣٩۵،۵٠٠١،٣٩۵،۵٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی-

تعویض
۴۶۵،١٧٠٩٣٠،٣٣٠ ٠٨۴۶۵،١٧٠٩٣٠،٣٣٠۴۶۵،١٧٠ عدد

۴۶۵،١٧٠٩٣٠،٣٣٠آارت های الكترونيكی- تنظيم ٠٩۴۶۵،١٧٠٩٣٠،٣٣٠١،٣٩۵،۵٠٠ عدد

٩٣٠،٣٣٠١،٣٩۵،۵٠٠آاليبراسيون ١٠۴۶۵،١٧٠١،٣٩۵،۵٠٠١،٨۶٠،۶٧٠ دستگاه

١٨٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2] 

flash point-pour pointgravity-density
رديف

بهاي واحد (ريال)

Oil Analyzer
٣٨٠۶۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعمير
٠١٨۵۵،۵۴٠١،٣٩۵،۵٠٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تعویض
٠٢۵٧٠،٣۶٠٩٣٠،٣٣٠ دستگاه

تجهيزات مسير نمونه گيری -

تنظيم
٠٣۵٧٠،٣۶٠٩٣٠،٣٣٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠۴٣،٢۵١،٣٢٠٢،٧٠٩،۴٣٠ دستگاه

سنسور - تعمير ٠۵٢،٣٢۵،٨۴٠١،٨۶٠،۶٧٠ عدد

سنسور - تعویض ٠۶٢،٣٢۵،٨۴٠١،٨۶٠،۶٧٠ عدد

آارت های الكترونيكی- تعمير ٠٧١،٣٩۵،۵٠٠١،٣٩۵،۵٠٠ عدد

آارت های الكترونيكی-

تعویض
٠٨٩٣٠،٣٣٠٩٣٠،٣٣٠ عدد

آارت های الكترونيكی- تنظيم ٠٩٩٣٠،٣٣٠٩٣٠،٣٣٠ عدد

آاليبراسيون ١٠٢،٣٢۵،٨۴٠١،٨۶٠،۶٧٠ دستگاه

١٨٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

Auto Sampling
٣٨٠٧۶٢

گروه کد

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها

تجهيزات مسير نمونه گيری ٠١٢٨۵،١٨٠ دستگاه

باز آردن و بستن دستگاه ٠٢٢٨۵،١٨٠ دستگاه

آارت های الكترونيكی ٠٣۴۶۵،١٧٠ عدد

١٨٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

کاليبرهتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات الکترونيک
٣٩٠١۶٢

گروه کد

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و

اختالف فشار
٠١٩۵٨،۶۵٠۵٠٨،۵٠٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

ترانسميتر - سطح

)displacerالكترومكانيكی ،(

(ورك)

٠٢٢،١٧۵،١٠٠١،٠٠٣،٠٨٠۵٩۵،٣۴٠ دستگاه

ترانسميتر -  راداری،

رادیواآتيو
٠٣١،۵٣۴،٧٠٠١،١۴٧،٨١٠٩٩٧،٢۴٠ دستگاه

ثبت آننده - آاغذی ٠۴١،١٨٢،١٣٠۵۴٢،٨٢٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

ثبت آننده - بدون آاغذ ٠۵١،٧٧٣،٢٠٠۵۴٢،٨٢٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

مبدل ٠۶۶۵٨،۶١٠۵۴٢،٨٢٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

سنسور- لرزش، سرعت ٠٧٧١۶،٩۶٠٧۶۵،٢١٠٠ دستگاه

سنسور-  جریان سيال

)flow(
٠٨١،١۴٧،٨١٠۶٣٩،٣١٠٠ دستگاه

سنسور- دما ٠٩۶٢۵،٣٨٠۴۶٠،٢۶٠٠ دستگاه

سنسور- وزن ١٠٠۴۶٠،٢۶٠٠ دستگاه

ایزوالتور ١١۶٣٩،٣١٠٢۵۶،٧١٠٠ دستگاه

آنترلر ١٢٨٩۶،٠٢٠٣٨٢،۶٠٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

سيستم های هشداردهنده ١٣١،٣٠٨،٠٣٠١،٠٠٣،٠٨٠٠ دستگاه

شيرهای برقی ١۴۵۴٢،٨٢٠٣٨٢،۶٠٠٠ دستگاه

شيرهای موتوردار ١۵١،٧٧٣،٢٠٠١،١۴٧،٨١٠٠ دستگاه

نشاندهنده ها ١۶٣٨٢،۶٠٠٣٨٢،۶٠٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

سویيچ - فشار، فلو، لرزش،

دما و سطح
١٧١،١۵٢،٠٩٠۵۴٢،٨٢٠٠ دستگاه

سویيچ - سطح (غوطه وری) ١٨١،۴٠٨،٨٠٠٧٩۴،۶٢٠٠ دستگاه

رله ، تایمر و شمارنده ١٩۴۶۵،١٧٠٢۵۶،٧١٠٠ دستگاه

سيستم لرزه نگار

)Vibration(
٢٠١،١٨٧،٠۴٠٩٣٠،٣٣٠٠ دستگاه

سيستم های دورسنج ٢١٧٢١،٨٧٠۴۶۵،١٧٠٠ دستگاه

گاورنر الكترونيكی ٢٢٣،١۴٢،٩٣٠١،٣٩۵،۵٠٠٢،٢۵٠،٧٣٠ دستگاه

Data Logger ٢٣١،١٨٢،١٣٠٢۵۶،٧١٠٠ دستگاه

servo valve ٢۴١،٧٧٣،٢٠٠١،١۴٧،٨١٠٠ دستگاه

نشاندهنده باسكول ٢۵٧۶۵،٢١٠٢۵۶،٧١٠٠ دستگاه

،multi meterمولد سيگنال، 

نوسان نگار،
٢۶٧٢١،٨٧٠٠۴۵٠،١۵٠ دستگاه

megger٢٧٧٢١،٨٧٠٠۴۵٠،١۵٠ - جعبه مقاومت دستگاه

حمام الكترونيكی و روغنی

دما
٢٨٧٢١،٨٧٠٠٩٠٠،٢٩٠ دستگاه

multifunction calibrator ٢٩١،١۵٧،٠٠٠٠٧٠۶،٨۵٠ دستگاه

سيستم مانيتورینگ دما

)multi temprature(
٣٠٨٣٢،٧۵٠٧۶۵،٢١٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

مقایسه تجهيزات ارجاعی با

تجهيزات مرجع موجود در

آارگاه ابزاردقيق

٣١١،٠٣٠،۴٧٠٠٩٠٠،٢٩٠ دستگاه

١٩١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [4] 

کاليبرهتعویضتعمير
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات نيوماتيک
۴٠٠١۶٢

گروه کد

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک

ترانسميتر ٠١١،١۵٧،٠٠٠۵٩١،٠٧٠۵٩۵،٣۴٠ دستگاه

ثبت آننده ٠٢٩٠٠،٢٩٠٣٣۴،٣۶٠۵٩۵،٣۴٠ دستگاه

بوستر و رله ٠٣۶۴٣،۵٩٠٣٣۴،٣۶٠٠ دستگاه

پوزیشينر ٠۴٩٠٠،٢٩٠۶۶٨،٧٢٠٠ دستگاه

نشاندهنده ٠۵۶۴٣،۵٩٠٣٣۴،٣۶٠۵٩۵،٣۴٠ دستگاه

chemical attachment ٠۶۶۴٣،۵٩٠٣٣۴،٣۶٠٠ دستگاه

آنتر لر ٠٧١،١۵٧،٠٠٠٣٣۴،٣۶٠۵٩۵،٣۴٠ دستگاه

شيرهای آنترلی ٠٨١،۵٢۵،۶٨٠٧٩۴،۶٢٠٠ دستگاه

آامپيوتر نيوماتيك ٠٩١،١۵٧،٠٠٠۴۶٠،٢۶٠٨٠٣،٨٠٠ دستگاه

شيرهای موتوردار ١٠١،۵٢۵،۶٨٠٠٠ دستگاه

رگالتور ١٢۶۴٣،۵٩٠۴۶٠،٢۶٠٠ دستگاه

سنسور(اریفيس) ١٣٠۶۶٨،٧٢٠٠ دستگاه

ترموول ١۴٠۴۶٠،٢۶٠٠ دستگاه

گاورنرهای مكانيكی ١۵١،۵٢۵،۶٨٠٠٠ دستگاه

شير سوزنی ١۶٠٣٣۴،٣۶٠٠ دستگاه

deadweightمانومتر و 

tester
١٧۶۴٣،۵٩٠٠۵٩۵،٣۴٠ دستگاه

نوار عمق سنج ١٨٠٠۴٠١،٩٠٠ دستگاه

١٩٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات رایانه ای صنعتی
۴١٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و یکم - تجهيزات رایانه ای صنعتی

عيب یابی و تعویض قطعات

سيستم رایانه صنعتی
٠١٧٢١،٨٧٠ مورد

تعمير و تعویض نمایشگر ٠٢۴۶۵،١٧٠ مورد

تعمير و تعویض چاپگر ٠٣۴۶۵،١٧٠ مورد

نصب نرم افزار تخصصی ٠۴١،٧٩۶،٩۴٠ مورد

نصب نرم افزار عمومی ٠۵٧٧٠،١٢٠ مورد

١٩۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

1/30 الف ) اضافه بها آارهای درون واحد برای ردیف های زنگ زدایی با ضریب 
1/30 ب ) اضافه بها آارهای خارج از آارگاه برای ردیف های رنگ آميزی ضریب 

 1/40ج ) اضافه بها به ردیف های زنگ زدایی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزات باشد با ضریب
1/40 د ) اضافه بها به ردیف های رنگ آميزی در صورتی آه در محيط سر بسته تجهيزات باشد با ضریب 

. محاسبه می گردد٢1/30–چنانچه عمليات سند بالست سطوح لوله آشی ، تجهيزات و اسكلت فلزی درون سایت باشد قيمت ردیف فوق با اعمال ضریب 
.٣–چنانچه عمليات سند بالست سطوح غير مغروق اسكله و تاسيسات دریایی باشد قيمت ردیف فوق به صورت ستاره دار محاسبه می گردد

 .۴–جهت بالستينگ سطوح بتن از ردیف بالستينگ سطوح خارجی مخازن و ظروف  استفاده می شود
.۵–برای محاسبه سطوح ادواتی آه دارای شكل هندسی خاص نيستند ، نحوه محاسبه براساس باالترین محيط ضرب در طول می باشد

.۶–برای لكه گيری سطوح کمتر از ٢ مترمربع با اعمال ضریب ١/٢٠ از ردیف مربوط استفاده می شود، به استثنای مخازن
٧–آليه آارهای این فصل برای زنگ زدایی می باشد و برای رنگ زدایی ضریب ٢ اعمال می گردد. 

٨–در قيمت ردیف های ۶٢۴٣٠١١٠١  الی ۶٢۴٣٠١١٠٧  هزینه تهيه مسباره و ماسه سند بالست منظور شده است.

١٩۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]  [2]  [3] 

سایر مصالحمسبارهسند
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ زدایی - زنگ زدایی
۴٣٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

بالستينگ سطوح لوله - در

آارگاه بالستينگ
٠١١٣٨،٣٣٠١۵٨،٢٣٠٠ متر مربع

بالستينگ تجهيزات - در

آارگاه بالستينگ
٠٢١٢٨،۴۵٠١۴٩،٠۶٠٠ متر مربع

بالستينگ مقاطع فوالدی

(اسكلت فلزی)- در آارگاه

بالستينگ

٠٣۶،۵۶٠٧،۴۴٠٠ کيلوگرم

بالستينگ سطوح خارجی

مخازن و ظروف
٠۴١٣٢،۶٨٠١۵۴،٣٧٠٠ متر مربع

بالستينگ سطوح داخلی

مخازن
٠۵١٣٨،۴٩٠١۶۶،٣۶٠٠ متر مربع

بالستينگ سطوح داخلی

ظروف و مخازن آروی
٠۶١٧۶،١٨٠٢٢۵،٣۶٠٠ متر مربع

رنگ زدایی و زنگ زدایی به

وسيله وایربرس و سمباده

مكانيكی (هوایی- الكتریكی)

٠٧۵٨٠،۶٢٠٠٠ متر مربع

١٩٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی
۴٣٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

رنگ آميزی سطوح لوله - در

کارگاه رنگ
٠١١٩٠،٩٣٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح لوله - در

سایت
٠٢٢٨۶،۴٠٠ متر مربع

٠٣١٠٧،۶۵٠ اینچ٣رنگ آميزی انواع ولو تا  عدد

۶ تا ۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۴١٣٩،۴٧٠ عدد

١٢ تا ٨رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۵١٩٠،٩٣٠ عدد

٢٠ تا ١۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠۶٢۵٨،٠٨٠ عدد

٣٠ تا ٢۴رنگ آميزی انواع ولو 

اینچ
٠٧٣٨١،٨٧٠ عدد

 اینچ٣٢رنگ آميزی انواع ولو 

و باالتر
٠٨۵٧٨،٩۶٠ عدد

رنگ آميزی سطوح تجهيزات ٠٩٢٢٢،٧۶٠ متر مربع

رنگ آميزی اسکلت فلزی ١٠٢٨۶،۴٠٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح خارجی

مخازن و ظروف
١١٢٠٣،۶۶٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح داخلی

مخازن
١٢٣١٨،٢٢٠ متر مربع

رنگ آميزی سطوح داخلی

ظروف
١٣٣۴١،٢۴٠ متر مربع

١٩٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی
۴٣٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

زینك اتيل سيليكات ٠١٠ کيلوگرم

اپوآسی پلی آميد آشاميدنی

(بهداشتی)
٠٢٠ کيلوگرم

اپوآسی پلی آميد صنعتی ٠٣٠ کيلوگرم

زینك ریچ اپوآسی ٠۴٠ کيلوگرم

پلی یورتان ٠۵٠ کيلوگرم

های ساليد اپوآسی ٠۶٠ کيلوگرم

آلكيدی ٠٧٠ کيلوگرم

فنوليك اپوآسی ٠٨٠ کيلوگرم

نسوز ٠٩٠ کيلوگرم

آآریليك سيليكون ١٠٠ کيلوگرم

زینك آرومات ١١٠ کيلوگرم

اپوآسی گلس فليك ١٢٠ کيلوگرم

آآریليك آلومينيوم ١٣٠ کيلوگرم

آلومينيوم خالص ١۴٠ کيلوگرم

اپوآسی فنوليك ١۵٠ کيلوگرم

اپوآسی های بيلد ١۶٠ کيلوگرم

اپوآسی آمين آيورد ١٧٠ کيلوگرم

اپوآسی آول تار ١٨٠ کيلوگرم

اپوآسی استر ١٩٠ کيلوگرم

زینگا ٢٠٠ کيلوگرم

پرایمر محافظ سطح بتن ٢١٠ کيلوگرم

١٩٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 می گردد

.٣–حداقل ضخامت برای عمليات تخریب بتن نسوز ١٠ سانتيمتر ميباشد، برای آمتر از این مقدار، همان ١٠ سانتيمتر در نظر گرفته ميشود
.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 ٢٠
.درصد 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Refractory تخریب رفرکتوری (
۴۴٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

تخریب  آجرنسوز ٠١١،٧٣٠،١۴٠ متر مکعب

تخریب بتن نسوز داخل

تجهيزات و لوله ها (ضخامت

 سانتيمتر)١٠تا 

٠٢٢،٧١٠،۵٨٠ متر مربع

بریدن انواع نگهدارنده های

,Hex steelفلزی بتن و آجر (

V anchor, L ancho

٠٣١۴۴،۴٨٠ متر مکعب

برچيدن و جمع آوری هر الیه

سراميك فایبر بالنكت به

 سانتيمتر٢/۵ضخامت 

٠۴١۴٣،۶٣٠ متر مکعب

تخریب و تعویض فرول های

سراميكی
٠۵٣۴١،۴۶٠ عدد

٢٠١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترميم و اجرا رفرکتوری
۴۴٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی

اجرای آجر چينی- آف (آوره

ها ، بویلرها)
٠١٢،٢٢۵،۴۶٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- سقف ٠٢٧،٢٨٣،٩٢٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- دیواره ها ٠٣٣،۵١٢،١۶٠ متر مکعب

اجرای آجر چينی- دورمشعل

ها
٠۴۵،۵٢٠،١۵٠ متر مکعب

نصب نگهدارنده ها-

)Anchorانكر(
٠۵۵٢،٣١٠ عدد

نصب نگهدارنده ها-

 )Hex steelهگزاستيل(
٠۶٣،۵٢۴،٢٧٠ متر مربع

سيمانكاری- آف ( آوره ها ،

بویلرها، ظروف)
٠٧۴١٩،٩٣٠ متر مربع

سيمانكاری- سقف ٠٨۴،٠٩٣،٠١٠ متر مربع

سيمانكاری- دیواره ٠٩١،٩۵٩،٧۵٠ متر مربع

سيمانكاری داخل لوله ها تا

 سانتيمتر٣ضخامت 
١٠٣،۵۵۵،٢۶٠ متر مربع

اجرای مواد نسوز ریختگی

(لگينگ)
١١٧٧۴،٩۴٠ متر مکعب

قالب بندی ١٢٣٩۴،۶٣٠ متر مربع

اجرای آامل سراميك فایبر

٢/۵بالنكت در الیه های 

سانتيمتر

١٣١٩٣،۶٠٠ متر مربع

اجرای پوشش رنگ

سراميكی
١۴٠ متر مربع

ترميم ترآها با استفاده از هر

نوع مواد (مانند آائول، مواد

شيميایی و ...

١۵١٨٠،۶٩٠ مترطول

اجرای پالستر با سيمان نسوز ١۶۴٢٣،۶٣٠ متر مربع

اجرا و ترميم دیواره های پاس

آوره و دیگ بخار
١٧١،۵٣٠،٢۶٠ متر مربع

اجرا و ترميم دیواره های

مشبك آوره و دیگ بخار
١٨٣،٩٩٨،٢۴٠ متر مربع

٢٠٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 قطر ٣/۴ اینچ می باشد برای قطرهای باالتر از ٣/۴ اینچ، 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 60 ( 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 بالستينگ مخازن آروی از ردیف بالستينگ سطوح داخلی ظروف استفاده می گردد
.٩– 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، پارچه های 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 به عهده پيمانكار ميباشد و در قيمت ردیفها لحاظ شده است

درصد بهای ردیف ها قابل SA2-2  80سوئدی خواهد بود و برای  SA2 ٢–/١۴–عمليات بالستينگ لوله ها در ردیف های فصل رنگ آميزی طبق استاندارد ١
.پرداخت خواهد بود

پيروی شود ، بهای ردیف ها با اعمال ضریب ١/٢٠ در بهای ردیف های زیر فصل بالستينگ SA3 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رسوب زدایی
۴۵٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

 تيوب١٠٠هوایی- با جت تا

٠١٧،۵۵٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

٣٠٠ تا ١٠١هوایی-با جت 

٠٢۶،٨٠٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

۵٠٠ تا ٣٠١هوایی-با جت

٠٣۶،٢١٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

١٠٠٠ تا ۵٠١هوایی- با جت 

٠۴۵،٩٢٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

٢٠٠٠ تا ١٠٠١هوایی- با جت 

٠۵۵،۶٨٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن

 به باال٢٠٠١هوایی-با جت 

٠۶۵،۴٧٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب مبدل و فن هوایی

با دریل

٠٧٢۵،٧۶٠ مترطول

رسوب زدایی و رفع گرفتگی

داخل تيوب آوره ها و بویلرها

با دستگاه لوگاندا

٠٨٨٢،۵١٠ مترطول

رسوب زدایی تجهيزات با

دستگاه جت
٠٩١٨۵،۴٨٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح با

دستگاه جت
١٠٧۴،٢٠٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

برج ها با دستگاه جت
١١١٣۶،٠٣٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

ظروف و مخازن با دستگاه

جت

١٢١٢٣،۶۵٠ متر مربع

رسوب زدایی سطوح داخلی

خطوط لوله به هر قطر با

دستگاه جت و لنس

١٣۶۴،۵۵٠ مترطول

رسوب زدایی با مواد

شيميایی
١۴٨٣٩،١٢٠ متر مکعب

٢٠۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

الیروبی
۴۵٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

مخازن-مواد سنگين نفتی

(نفت خام، نفت آوره و قير)
٠١٣،۴۵٨،٩٢٠ متر مکعب

مخازن- مواد سبك نفتی

(سایر مواد نفتی)
٠٢۵۴٠،۴۵٠ متر مربع

مخازن- مواد غير نفتی ٠٣٣۶٨،٧۶٠ متر مربع

برج ها-سينی ها ٠۴۴٨۵،٩۵٠ متر مربع

)bottomبرج ها-ته برج ( ٠۵۶،١٢٣،٣٢٠ متر مکعب

حوضچه ها- مواد  نفتی و

زیان آور
٠۶٧۴۵،۶٣٠ متر مکعب

حوضچه ها- مواد غير نفتی ٠٧٩٠٠،۴٨٠ متر مکعب

حوضچه ها- گوگرد ٠٨١،۴٧۴،٢٢٠ متر مکعب

ورودی تلمبه ها (رودخانه و

سواحل)
٠٩١،۴٧۴،٢٢٠ متر مکعب

) و آانال هاSumpسمپ ها ( ١٠١،٨١٨،٠٩٠ متر مکعب

ظروف و مخازن- با دستگاه

جت
١١٣٨٩،١٩٠ متر مربع

خطوط لوله- با دستگاه جت ١٢۶۴،۴۵٠ مترطول

٢٠۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شستشوی صنعتی
۴۵٠٣۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

شستشو با بخار ٠١١٧۶،۵۴٠ متر مربع

شستشو با حالل ها و خنثی

سازی با بخار آب
٠٢٢٠۶،٩٨٠ متر مربع

شستشو با آب ٠٣٣۴،٣۴٠ متر مربع

خنثی سازی با محلول

سودااش
٠۴۶١۵،۴۶٠ متر مکعب

٢٠۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تميزکاری
۴۵٠۴۶٢

گروه کد

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تميزکاری

تميزآاری با ابزار دستی ٠١۵٨،١٧٠ متر مربع

تميزآاری با ابزار مكانيكی یا

الكتریكی
٠٢٢١٢،۶۴٠ متر مربع

٢٠٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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 ١/۵ 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 ١/٧ 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 مربوط  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 ردیف های زیرفصل عایق آاری آه برای مسيرهای گرم می-

.باشد، با اعمال ضریب ١/٣٠ استفاده  ميگردد
.٢١–عمليات پرایمر زنی و دو الیه نوار پيچی به صورت هم پوشانی ۵٠ درصد در قيمت ردیفهای نوار پيچی سرد احتساب شده است

.٢٢–ردیف های این فصل بدون مصالح مصرفی می باشد.

٢٠٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایق کاری
۴۶٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

 اینچ٢پایپ قطر لوله زیر 
٠١٨۴،٩١٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

۶ تا ٢پایپ قطر لوله 
٠٢١٢۵،۴١٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

١٢ تا ٨پایپ قطر لوله  
٠٣١۶٣،٩۴٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

١۶ تا ١۴پایپ قطر لوله 
٠۴٢١١،٣۶٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

٢۴ تا ١٨بالنكت قطر لوله  
٠۵٢۴٢،٩٨٠ مترطول

عایق لوله بوسيله عایق ایزو

٣۶ تا ٢۶بالنكت قطر لوله  
٠۶٢٩٢،٣۶٠ مترطول

عایق آاری سطوح بدنه

تجهيزات
٠٧۴٩٣،٧٩٠ متر مربع

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق بر روی سطوح سر و ته

تجهيزات

٠٨١،٨٨٩،٧۶٠ متر مربع

عایق آاری اتصاالت و شير

 اینچ٢آالت قطر لوله زیر 
٠٩٢٠٢،۴٨٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت به

 اینچ٣ تا ٢قطر  

١٠٢٨١،۵٢٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت به

 اینچ٨ تا ۴قطر  

١١۴٩٣،٧٩٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

١۴ تا ١٠قطر لوله  

١٢٧۵٨،۵٠٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

٢۴ تا ١۶قطر لوله 

١٣٩٨٧،۵٨٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق اتصاالت و شير آالت

 و باالتر٢۶قطر لوله  

١۴١،۴٨١،٣۶٠ عدد

عایق آاری فلنجها و ته بندها

 اینچ٢قطر لوله زیر 
١۵٣١۶،١۴٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند ها قطر

۶ تا ٢لوله 

١۶۴٠۴،٩۶٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

١٢ تا ٨لوله  

١٧۴٩٣،٧٩٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

١۶ تا ١۴لوله 

١٨۶۵١،٨۶٠ عدد

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

٢۴ تا ١٨لوله  

١٩٧۵۶،۶۵٠ عدد

٢٠٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایق کاری
۴۶٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

ساخت و نصب روآش فلزی و

عایق فلنجها و ته بند هاقطر

 و باالتر٢۶لوله  

٢٠١،١٢٩،٧۶٠ عدد

عایق آاری بوسيله نواریا

٢طناب نسوز قطر لوله تا 

اینچ

٢١١۴۶،٨۴٠ مترطول

عایق آاری با استفاده از

لگينگ
٢٢٢۴۶،٨٩٠ متر مربع

عایق آاری با خمير و ماستيك ٢٣٣١۶،١۴٠ متر مربع

٢١٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوارپيچی
۴۶٠٢۶٢

گروه کد

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپيچی

 نوارپيچی سرد-  لوله و

 اینچ٢اتصاالت به قطر  تا 
٠١١٢۵،١١٠ مترطول

 نوارپيچی سرد-  لوله و

 اینچ۴ تا ٢اتصاالت به قطر 
٠٢١٣٢،٧٩٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ١٠ تا ۶اتصاالت به قطر  
٠٣٢٠۶،۴٨٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ١٨ تا ١٢اتصاالت به قطر  
٠۴٢٢۶،٨۴٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ٢۴ تا ٢٠اتصاالت به قطر 
٠۵٣٣٨،٨٨٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ٣٠ تا ٢۶اتصاالت به قطر 
٠۶٣٨۶،٩٩٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ۴٠ تا ٣٢اتصاالت به قطر  
٠٧۴٧٣،۴٧٠ مترطول

نوارپيچی سرد- لوله و

 اینچ و۴٢اتصاالت به قطر  

باالتر

٠٨۵٨٢،٣٨٠ 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



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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
.منظور شده است HSE طبق استاندارد و رعایت

.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، برج ها و آوره ها و سایر فضاهای بسته از ردیف  های داربست  بندی با اعمال ضریب ١/۴٠، استفاده شود
۵–برای داربست  بندی ارتفاع مازاد بر ۴ متر، اضافه بهاء ٣% برای ۴ متر اول، ۶% برای ۴ متر دوم، ٩% برای ۴ متر سوم و  ١٢% برای ۴ متر چهارم و مازاد

.بر آن به ردیف شماره ۶٢۴٧٠١٠٢ اضافه می شود

٢١٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست بندی
۴٧٠١۶٢

گروه کد

فصل چهل و هفتم - داربست بندی

بستن داربست به منظور جان

 متر۴پناه و مشابه تا ارتفاع 
٠١٢۶،٠٧٠ متر مربع

٠٢۴٢،١۵٠ متر۴بستن داربست تا ارتفاع  متر مکعب

نصب زیرپایی ٠٣٨،۶٩٠ متر مربع

نصب  هر نوع پوشش جهت

حفاظت و سایبان
٠۴۴،٣۴٠ متر مربع

بستن  نردبان عمودی پيش

 سانتی۵٠ساخته با عرض

متر

٠۵٨،۶٩٠ مترطول

بستن راه پله با عرض الزم

(سطح تمام شده پله مبنای

محاسبه است)

٠۶۵٢،١۴٠ مترطول

٢١٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

پيوست ١– دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب
.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 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، مانند آارگاه های١–٢
پيش ساخته و مانند آن، سرپوشيده، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

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، مانند١–٣
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 برای١–۴ 
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 تحویل١–۵
. 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 رعایت١–۶
. دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند١–٧ 

. راه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود١–٨
 

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 های١–٩
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

١–١٠ راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

١–١١ 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
در 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

١–١٢ برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات
. 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 ٢–١
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 آاروان ها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قاب های 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 هزینه های 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 ٢–٣

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 ٢–۴
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 هزینه های 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 ٢–۵

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

 .شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

٢١۴
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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 ٢–۶
. 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 یا٢–٧

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢–٨ 
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ردیف٢–٩
.  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 ٢–١٠
.، هزینه ای در ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

٢–١١ 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
.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود

٢–١٢ هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در
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 تامين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط ٢–١٣

. خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود
٢–١۴ پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز

. نيست
هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس ٢–١۵

. 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
٢– ١۶نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه

.اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
٢–١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴٢٠٣١٠١ تا ۴٢٠٣١٠٣  و ۴٢١٣١٠١ و 
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

. مهندسی، پژوهش و فناوری برسد
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعميرات پاالیشگاه به ميزان ۴ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن ٢–١٧–١
.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 از٣–١
. 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 و٣–٢
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 در٣–۵

. 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 و٣–٧
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 از۴–١
. 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

. 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 ۴–٢

٢١۵
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: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 پيمان هایی 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
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دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان 1
۴٨٠١۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پيمانکار

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز محل سکونت

کارگران پيمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار پيمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢١٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
۴٨٠٢۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢١٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور 3
۴٨٠٣۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مهندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مهندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامين غذای کارمندان،

کارفرما، مهندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢١٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

4
۴٨٠۴۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين ساختمان های

پشتيبانی به انضمام هزینه

تجهيز انبارهای سر پوشيده،

آزمایشگاه پيمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢٢٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
۴٨٠۵۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٢٢١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

6
۴٨٠۶۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامين برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامين سيستم های مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامين سيستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامين سيستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٢٢٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی 7
۴٨٠٧۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين راه های دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٢٢٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب 8
۴٨٠٨۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٢۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

9
۴٨٠٩۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين پی و سکو برای نصب

ماشين آالت و تجهيزات

سيستم توليد مصالح،

سيستم توليد بتن، کارخانه

آسفالت، مولدهای برق و

مانند آنها

٠١٠ مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات

و راه اندازی آنها، یا تامين آنها

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگيری، خمل و باراندازی

ماشين آالت و تجهيزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٢٢۵



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی 13
۴٨١٣۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٢٢۶



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
۴٨١۴۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٢٢٧



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
۴٨١۵۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٢٢٨



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
۴٨١۶۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٢٩



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه 17
۴٨١٧۶٢

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه١پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢٣٠



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - شرح اقالم هزینه باالسری٢پيوست 

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
این هزینه از نوع هزینه  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه  های درج شده در زیر:

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)،  به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.
١–۴   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–۶   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

١–١۴ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
این هزینه، از نوع هزینه  هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

٢–١ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–۴ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پيمانکار.
٢–۶ هزینه  های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

٢–۶–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست. همچنين،
هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–۶–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–۶–۴ هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان.
٢–۶–۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–۶–۶ هزینه پذیرایی کارگاه.
٢–۶–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه  های متفرقه.

٢–۶–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
٢–٧  هزینه  های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ هزینه های تهيه عکس و فيلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ هزینه تهيه نقشه های کارگاهی (

).٢As Built Drawings–٧–٣ هزینه تهيه نقشه های چون ساخت  (
٢–٧–۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ هزینه  های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

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  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت

 آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

 

٢٣١



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

- ضریب های منطقه ای٣پيوست 

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

1/04 تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

1/07 سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

1/07 اروميه و خوی
آذربایجان
غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

1/11 بيله سوار
اردبيل 3

1/08 سایر شهرستان های استان اردبيل

1/04 اصفهان - مبارآه

اصفهان 41/15 (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

1/07 سایر شهرستان های استان اصفهان

1/05 اشتهارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شهرستان های استان البرز

1/21 مهران - دهلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شهرستان های استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشهر 71/15 جم - دیر- عسلویه - آنگان

1/08 سایر شهرستان های استان  بوشهر

1/08 فيروزآوه

تهران 81/04 شميرانات - دماوند

1 سایر شهرستان های استان تهران

1/08 شهرآرد

چهار محال و
بختياری 91/16 اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

1/10 سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

1/10 بيرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نهبندان

1/18 بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس

1/14 سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی 

٢٣٢



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

- ضریب های منطقه ای٣پيوست 

1/05 مشهد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

1/11 سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

1/08 اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

1/09 اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شهرستان های استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شهرستان های استان زنجان

1/10 شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان 15

1/08 سایر شهرستان های استان سمنان

1/14 زاهدان

سيستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بهار - خاش - زابل

1/22 ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

1/27 سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

1/05 شيراز

فارس 17

1/17 الرستان(بيرم)

1/15 المرد - مهر

1/12 اقليد - خنج - جهرم - گراش

1/08 سایر شهرستان های استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - آوهين

1/08 سایر شهرستان های استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شهرستان های استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)

آردستان 201/13 سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)

1/19 بانه

٢٣٣



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

- ضریب های منطقه ای٣پيوست 

1/10 سایر شهرستان های استان آردستان آردستان 20

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان 211/10 رفسنجان - آرمان

1/14 سایر شهرستان های استان آرمان

1/10 آرمانشاه

آرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

1/13 سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

1/12  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد 231/20   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

1/18 بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

1/09 سایر شهرستان های استان گلستان

1/08 رشت

گيالن 25
1/19 رودسر(رحيم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شهرستان های استان گيالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شهرستان های استان لرستان

1/12
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شهرستان های استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شهرستان های استان مرآزی

1/10 بندر عباس 
هرمزگان 29

1/24 ابوموسی - بشاگرد

٢٣۴



١٣٩٧تعميرات پاالیشگاه - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

- ضریب های منطقه ای٣پيوست 

1/21 پارسيان - جاسك
هرمزگان 29

1/16 سایر شهرستان های استان هرمزگان

1/11 تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان 30

1/07 سایر شهرستان های استان همدان

1/18 ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابرآوه - بهاباد - خاتم

1/12 سایر شهرستان های استان یزد

٢٣۵
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